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ELŐSZÓ 

Az Első Század meghatározása szerint az ELTE BTK Hallgatói 
Önkormányzatának tudományos folyóirata, amelynek elsődleges szerepe 
a hallgatók által írott szakmai publikációk közlése. A tudományos jelleget 
az itt közölt munkákat bírálók lektori véleménye és a körültekintő 
szerkesztői hozzáállás biztosítja, illetve 2007 óta az is, hogy a lap a Kar 
doktorandusz hallgatói előtt is nyitva áll. A doktori képzésben részt 
vevők által írott és két oktató minősítő véleményével ellátott dolgozatok 
közlése kettős célt szolgál. Egyrészt a lap színvonalát kívánjuk emelni, 
mivel az egyetemi képzés harmadik, diploma utáni formájában részt 
vevők nagyobb tapasztalattal és többnyire megelőző publikációs 
tevékenységgel rendelkeznek. Másrészt a doktorandusz hallgatók 
számára megfelelő nívójú, közismert és nyitott publikációs fórumot 
kívántunk nyitni, amely készen áll arra, hogy a Kar oktatói és hallgatói 
által is olvasott folyóirattá váljon.  
 A doktorandusz hallgatók számára a – sokszor feleslegesen 
pejoratívan alkalmazott – tudástermelés nem csak passzió, hanem a 
képzés feltételeinek teljesítéséhez szükséges alapvető feladat. A három év 
alatt teljesítendő 180 kreditből 68-at a tudományos modul elemeivel 
(úgymint publikálás, konferencia-részvétel, oktatás, tudomány-szervezés, 
szerkesztés stb.) kell teljesíteni, és előírás az is, hogy a három év alatt 
minimum három, lehetőleg a disszertáció témájával szoros 
összefüggésben lévő tanulmányt kell közölni. Azaz nem csak megírni 
szükséges, hanem nyilvánosság elé is bocsátani, méghozzá megfelelően 
jegyzett lapban. Az Első Század ehhez nyújt segítséget, kiegészítve a 
semmivel sem zártabb vagy színvonalában mérsékeltebb online 
publikáció lehetőségével, amely a kari Hallgatói Önkormányzat 
honlapján erre szolgáló elektronikus felületen válik lehetővé. Ezekkel – 
úgy hisszük – valamelyest sikerült hozzájárulnunk a nem csak 
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kreditvadászatként felfogott tudományos alkotás színvonalának és közlési 
felületeinek együttes bővítéséhez.  
 A kari hallgatói élet oktatási, jogi, pénzügyi és közéleti ügyeinek 
szervezése, folyamatainak ellenőrzése mellett a Hallgatói 
Önkormányzatnak legalább ennyire fontos feladata, hogy a tudományos 
lehetőségeket bővítse, közzétételüket segítse.  
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