
Az első szám elé

Mint az első szám szerkesztőbizottságának vezetője, szeretettel köszöntöm az
olvasót. Intézményünk nem csupán a divatnak hódol ezzel a folyóirattal, melynek
első számát tartják kezükben. Egy olyan periodikát szeretnénk útjára indítani,
melynek keretein belül módunkban áll megmutatni a karon folyó tudományos mun-
ka eredményeit. A címválasztással is szeretnénk jelezni, hogy csatlakozunk egy régi
felsőoktatási hagyományhoz, egy újabb „Acta” kerülhet a tudomány könyvespol-
cára. Kicsit tematizálva, kicsit konceptualizálva, de mindenképpen egymás mel-
lett bemutatva a karral munkakapcsolatban lévő, de a tudományos kutatómunka
különböző szintjein alkotó szakemberek munkáit. Fontos célunk, hogy publiká-
ciós fórumot teremtsünk fiatal kollégáknak, a karunkon művelt tudományok és
határterületeik (egészségtudományok és társadalomtudományok) témáit feldolgozó
tanulmányaik számára. Szeretnénk elérni, hogy a folyóiratunkban megjelenő mun-
kák minden tekintetben megfeleljenek a tudományos közleményekkel szemben tá-
masztott követelményeknek. Ezért szerkesztőbizottságunk úgy döntött, hogy min-
den olyan, közlésre kerülő tanulmányt lektoráltatunk, melynek szerzője nem ren-
delkezik tudományos minősítéssel. A nagyobb hitelesség érdekében, a karunk-
hoz tartozó szerzők által írott munkákat kartól független, tudományos fokozat-
tal rendelkező, tudományterületileg illetékes szakembernek adjuk ki lektorálásra.
Ugyanakkor azon külső szerzőinknek, akik nem tartoznak a karunkhoz, belső lek-
tort rendelnénk karunk tudományosan minősített munkatársai közül. Szándékaink
szerint az ilyen a tanulmányokból lesz a legtöbb folyóiratunkban. Szeretnénk azon-
ban azt is bemutatni, hogy hol tartanak tudományos munkájukban a tapasztalt, tu-
dományosan minősített kollégáink. Ezért mindig lesz, divatos kifejezéssel élve, egy
ún. "V.I.P."- tanulmány is, melyekre felkérünk szerzőket azok közül, akik már nevet
szereztek a tudományos alkotómunka terén. Ezeket a munkákat természetesen szük-
ségtelen lektoráltatni. Azonban úgy teljes a spektrum, ha az utánpótlást jelentő
hallgatóság is lehetőséget kap, hiszen a kutatómunka hatékonyságának egy másik
ismérve, hogy sikerül-e átplántálni az érdeklődést és át tudjuk-e adni a tapaszta-
latokat hallgatóinknak ezen a téren? Ebben a számban még nem, de a következő
számtól kezdve, szeretnénk egy-egy kiemelkedő színvonalú hallgatói tanulmányt
is megjelentetni, természetesen a szabályoknak megfelelő lektorálás után. Ter-
mészetesen többnyire magyar nyelvű tanulmányok megjelentetését tervezzük, de
mindhárom típusú tanulmány esetében lehetővé tesszük, hogy a tudományterület
művelése szempontjából releváns idegen nyelvű munka is megjelenhessen. Úgy
érzem, hogy ekkor áll össze a "Gestalt", így lesz „kerek” a dolog. A kor szellemének
megfelelően, először papír alapon jelennek meg az egyes számok, majd internetes
változatban felkerülnek a kar weblapjára. Reméljük, hogy sikerül olyan publiká-

7



8

ciós fórumot teremteni, amely megfelel a kívánalmaknak és sokáig jelent megjelenési
lehetőséget és tartalmas olvasnivalót a tudományok iránt érdeklődőknek.
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