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Tematikus lapszám – pályázati eredmény

Call for special issue proposals – results

A Tér és Társadalom szerkesztősége lehetőséget kínált egy 2017-ben (4. lap-
számként) megjelenő tematikus szám megpályázására. A pályázaton olyan
szerzői kollektívák vagy intézményi kutatócsoportok vehettek részt, akik

– a Tér és Társadalom profiljához illő érdekes, aktuális, fontos témát kí-
náltak, amely várhatóan a hazai regionális tudomány számára új elmé-
leti vagy empirikus eredményekkel szolgál.

– A tanulmányok máshol még nem jelentek meg. Előnyben voltak az olyan
pályázók, akik lezáráshoz közeli vagy frissen lezárt kutatás eredményeit
kívánták megjelentetni.

– Elvártuk, hogy a szerzők tartsák be a TéT etikai és tudományos, valamint
formai követelményeit.

– Előnyben részesültek a számot részben vagy teljesen finanszírozni képes
pályázatok.

– A pályázat beadójának egyben vállalnia kellett a vendégszerkesztői
megbízatást.

Felhívásunkra 10 pályázat érkezett, a legkülönbözőbb témákban: a falvak
átalakulásával, a lakhatási mozgalmakkal, a „smart city”-kel, az új Selyemúttal,
az önkormányzatok környezetvédelmi politikájával, az európai és benne a ma-
gyar mobilitási attitűdökkel, a tanuló régiókkal, a külhoni magyarság helyzeté-
vel, a területi tőke magyar példáival foglalkoztak az egyes pályázati anyagok.

Valamennyi pályázat megfelelt a felhívás követelményeinek. A pályázato-
kat a szerkesztőség három tagja olvasta végig, néhányhoz további véleménye-
ket is kértünk. A sok jó pályázat közül a TéT szerkesztősége a tematikus
lapszámot a Miskolci Egyetem „Honnan jöttél, hová tartasz, Európa?” Mobilitási
attitűdök az Európai Unióban című laptervének kínálta fel, Dabasi-Halász Zsu-
zsanna és Lipták Katalin vendégszerkesztésével. A szerkesztőség úgy ítélte meg,
hogy a lapszámterv cikkei új eredményekkel gazdagíthatják a TéT-ben koráb-
ban megjelent migrációs témájú írásokat. A szerkesztőség számára biztosítékot
jelent az is, hogy a többéves kutatások, amelyekből a tanulmányok készülnek,
jelenleg lezáráshoz közelítenek, a disszeminációs szakaszban vannak, ami az
írások határidőre való elkészülését valószínűsíti.

Az összes pályázónak értékelést küldtünk, amelyben röviden leírtuk szak-
mai véleményünket a pályázatukról. Mindegyik pályázó esetében javaslatot fo-
galmaztunk meg arról is, hogy a lapszámtervből mely írásokat látnánk szívesen
a Tér és Társadalomban, a rendes ügymenetben benyújtva. Ezekkel reményeink
szerint így olvasóink is találkozhatnak a következő számokban.
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Az évi egy tematikus lapszámot terveink szerint 2018-ban is nyílt pályázat
útján kívánjuk odaítélni, a felhívást 2017 végén tesszük közzé.

Ezúton is köszönjük munkájukat a pályázat összeállításával!

A szerkesztőség


