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Főszerkesztői beköszöntő

Tisztelt Olvasó!
Az előző és e szám között az Acta Scientiarum Socialium némileg hasonló átalakuláson
ment keresztül, mint Thészeusz hajója a régi filozófiai talányban: vajon ugyanannak
tekinthetjük-e még, ha szinte valamennyi alkotóelemét sorra újjal helyettesítik. S valóban,
nemcsak a főszerkesztő személye változott meg, de – a névazonosság leple alatt – immár
másik tanszék ad helyet a szerkesztőségnek, megváltozott a szerkesztőbizottság összetétele is,
a folyóirat pedig nyomtatás helyett elektronikusan jelenik meg (a következő számtól, tegyük
hozzá, új arculattal).
Mi maradt, mi marad mégis változatlanul? Az alapító főszerkesztő, Horváth Gyula
kezdettől fogva egyensúlyt keresett két egyaránt helyeslendő törekvés között. Egyfelől a
humán és társadalomtudományok minél szélesebb spektrumának kívánt helyet adni a
folyóiratban, hogy a különböző területeken működő kutatók találkozzanak egymás
eredményeivel. Ez nemcsak a szélesebb tájékozódást szolgálta, de arra is lehetőséget adott,
hogy a kutatók diszciplínaközi inspirációt meríthessenek egymás munkájából. Másfelől
ösztönözte az egy-egy szűkebb tudományterületen folyó elmélyült, színvonalas
műhelymunkát is, hiszen az eredmények kiérlelésében mégiscsak a belső, szűkebb szakmai
közönség játszhat fontos szerepet. Az Acta előző harmincegy, mind vaskosabbá váló kötete
tanúsítja e kettős törekvés sikerességét. Itt szeretném ezért a folyóirat szerkesztőbizottsága
és szerzői gárdája nevében megköszönni Horváth Gyulának e széleskörű, lelkiismeretes és
fáradságos szerkesztői, kiadói és tudományszervezői tevékenységét. A köszönet
ugyanakkor nem a búcsúzónak szól, hiszen munkájára, bölcs tanácsaira és nem utolsó
sorban a problémákhoz való humoros hozzáállására a továbbiakban is számítunk a
szerkesztőségben.
A fenti célokhoz híven továbbra is tervezzük évente egy spanyol nyelvű, döntően a
Latin Amerika-kutatásnak szentelt szám és egy magyar nyelvű gazdaságtudományi szám
megjelentetését. Igyekszünk ugyanakkor más tudományterületekhez kapcsolódó tematikus
számokat vagy nagyobb állandó rovatokat is megjelentetni, lehetőleg idegen nyelven,
abban a reményben, hogy lapunk további tudományos műhelyek rendszeres – és a
nemzetközi tudományos életben is megmutatkozó – fórumává válik.
Ehhez kérjük régi és új szerzőink segítségét.
Kaposvár, 2010. december
Molnár Gábor
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