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Beköszöntő

Editorial

A szakfolyóiratok helyzete sajátos. Az olvasókat nemcsak a műélvezet, hanem a
tanulás, az új információk gyűjtése is inspirálja az adott szakterületen, a szerzők
pedig azon túl, hogy kutatási eredményeiket kívánják közzétenni, a publikálásban
való sikereikkel tudják igazolni szakmai előrehaladásukat. Az olvasók friss és
szakmailag értékes ismeretekhez kívánnak jutni, lehetőleg elérhető áron, a szer-
zők szakmai közmegbecsülésnek örvendő folyóiratban szeretnék megjelentetni
tanulmányaikat minél rövidebb átfutással (arról már régen lemondva, hogy pub-
likációjukért honoráriumban részesüljenek).

Hogyan próbál eleget tenni ezen elvárásoknak a Tér és Társadalom szerkesztősége?
Három fontos területen próbálunk haladást elérni:
– Az értékes publikációk számára oly módon tesszük vonzóbbá folyóiratunkat,
hogy erősítjük a Tér és Társadalom elméleti jellegét. Elindítottuk a „Vita”
rovatot, elsősorban az elméleti diskurzus számára. Szigorúbb szűrőn bocsát-
juk át a beérkezett tanulmányokat (peer review). Minden tanulmányt két
anonim lektor értékel, a szerkesztőség e véleményekre alapozva dönt a ta-
nulmányok megjelentetéséről. E folyamat eredményeképpen a beérkezett
tanulmányok 50-60%-a érdemli ki a megjelentetést. Törekszünk az évi 4
szám pontos megjelentetésére, gondosan betartva a határidőket és a formai
követelményeket. A folyóirat új borítóján Lantos Ferenc Kossuth-díjas festő-
művész alkotását láthatjuk.

– A nagyobb merítés érdekében igyekszünk bővíteni a folyóirat iránt érdeklő-
dő olvasók és szerzők körét, a regionális tudomány mellett a rokon tudomá-
nyokat is megcélozva. A Tér és Társadalom országos folyóirat. 2012-ben a 72
szerző közel fele az ország 14 különböző egyeteméről és főiskolájáról került
ki, további 40%-a az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének pécsi, bé-
késcsabai, kecskeméti, budapesti és győri munkatársa. Nem túlzás, ha azt ál-
lítjuk, hogy a Tér és Társadalom folyóirat a hazai regionális tudomány egyik
legfontosabb szervezője.

– Kevésbé sikeres a folyóirat nemzetközi nyitása, a magyar nyelven való
megjelenés természetes és erős korlátokat szab e törekvéseinknek. Bár eb-
ben is történt előrelépés: tartalmilag és nyelvileg is érthetőbbekké váltak a
tanulmányok angol absztraktjai. Elvétve eddig is próbálkoztunk egy-egy
külföldi tanulmány magyar fordításban való megjelentetésével. 2013-tól a
továbbra is magyar nyelvű TéT-be egy-egy angol nyelvű tanulmány is be-
kerülhet, abból a meggondolásból kiindulva, hogy az olvasók a tanulmá-
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nyokat keresik (és nem a folyóiratokat), valamint hogy a magyarok is
egyre nagyobb számban képesek angolul olvasni.

A Tér és Társadalom finanszírozását a táguló szakma sem tudja biztosítani
(az előfizetők a megjelentetés költségeinek 15-20%-át fedezik), bár elemi szük-
sége van egyetlen elméleti jellegű folyóiratára. A Magyar Tudományos Akadé-
mia, a Magyar Regionális Tudományi Társaság és egy-egy önzetlen szponzor
támogatása nélkül reménytelen vállalkozás lenne a folyóirat fenntartása.

Most a meglévő és ez évben is remélt forrásaink mellé felsorakozik a Regi-
onális Kutatás Alapítvány, amely 2013-tól az 1%-os adófelajánlásokat gyűjti, ki-
fejezetten a Tér és Társadalom számára. Kérjük ezúton is támogatásukat!
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