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Jó évet zárt a Tér és Társadalom 2017-ben!
Időben megjelent mind a négy szám. Ez azt mutatja, hogy van érdeklődés a

Tér és Társadalom iránt, a szerzők részéről is, akik elegendő számban küldik a
tanulmányaikat (átlagosan hetente érkezik egy-egy kézirat a szerkesztőségünk-
be), és az olvasók részéről is, akiknek száma nem csökkent az elmúlt években, és
akik szerzői minőségükben gyakran hivatkoznak a TéT-ben megjelent tanulmá-
nyokra. (Az MTMT-adatbázis alapján – 2018. január közepi állapot szerint – 187,
a folyóiratban valaha megjelent cikkre 299 hivatkozás történt 2017-ben.) Egyre
többen érdeklődnek a tematikus lapszám készítése iránt, a múlt évben 10 pá-
lyázat érkezett be. Szintén sikernek számít a mai világban, hogy évről évre meg
tudjuk győzni szponzorainkat, főleg pályázatokon, hogy finanszírozzák a folyó-
irat megjelenését. Mert hogy az előfizetői díjak a költségeink 4-5%-át fedezik
csak. A TéT minőségének hazai elismerését jelenti, hogy az MTA több tudomá-
nyos bizottsága 2017-ben is „A” kategóriába sorolta a lapot, és folyóiratunk im-
már megjelenik nemzetközi adatbázisban is: 2017-ben bekerültünk a Web of
Science adatbázis Emerging Sources Citation Indexébe (http://wokinfo.com/
products_tools/multidisciplinary/esci/).

Ezeket az eredményeket sokan, sok munkát végezve rakták össze. Először is
a szerzők: a folyóirat szerkesztőségébe 74 kézirat érkezett a múlt évben. Igen gon-
dos szűréssel, amit elsősorban a lektoraink – a hosszú névsor e szám végén olvas-
ható – tudományosan megalapozott, felelősségteljes véleményére támaszkodva
végez a szerkesztőség. Ezt a munkát egészíti ki a szerkesztés (a tanulmányok elő-
zetes formai és tartalmi megfelelésének vizsgálata, a nyelvi lektorálás, az olvasó-
szerkesztés és a tördelés) hosszú folyamata, amelynek során – folyamatosan
kommunikálva a szerzőkkel – igyekszünk kijavítani a hibákat, pótolni a hiányossá-
gokat. Végül is, egy-egy szám előállításában legalább félszáz kollégánk vesz részt.

Az elmúlt októberi szerkesztőbizottsági gyűlésünkön megfogalmaztuk ez évi
terveinket. Fenntartjuk, ami jól működik, vagyis a továbbiakban is négy számot
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tervezünk, folytatjuk az anonim lektorálási gyakorlatunkat, és reméljük, hogy
a 2017/4. számban meghirdetett pályázatunk a 2018-as tematikus lapszámra
megint sikeres lesz. A TéT honlapját frissítettük ez év elején, amely nemcsak vi-
zuális megújulást jelent, hanem a szerzői kéziratbeküldés egyszerűsítését és a
lektorálási folyamat jobb áttekinthetőségét is szolgálja. A folyóirat biztonságo-
sabb finanszírozását segíti az MTA lényegesen megnövelt, a folyóiratot kiadó
MTA KRTK költségvetésébe beépülő támogatási kerete, a Nemzeti Kulturális
Alapnál 2017-ben három évre elnyert támogatás, valamint a Magyar Regionális
Tudományi Társaság támogatása. A TéT-hez kapcsolódó tavalyi események kö-
zött szomorúakat is találunk: az év végén elhunyt a szerkesztőbizottság tagja,
Peter Meusburger, akiről ebben a lapszámban olvasható megemlékezés.

Sokszínű, aktuális, színvonalas tudományos folyóiratot kívánunk kiadni,
ezt a célunkat az egész „szakmánk” – intézeti és egyetemi kutatók, oktatók, ter-
vezők, diákok, írók és olvasók – összefogásával tudjuk csak megvalósítani.


