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A Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat Kiadás Kollégiuma kurátorai erre az évre nem ítéltek meg 
támogatást a szakfolyóirat előállítási költségeihez. (Az NKA már 2013-ban is jelentősen csök-
kentette a támogatás összegét.) 
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A kiadóval egyetértésben fel sem merült a szerkesztőségben a TMT megjelentetésének fel-
függesztése, költségvetési forrás viszont nem áll rendelkezésünkre. 
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Így egyetlen lehetőség marad: szakmai összefogással, önkéntes munkával, intézmények hoz-
zájárulásával maradhat életben a szakfolyóirat. 
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A 2014. évet átmenetként tervezzük addig, amíg át nem tudunk térni a kizárólag online megje-
lentetéshez. 
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A TMT az elmúlt években is meg tudta őrizni kifejezetten szakmai arculatát. Szakmánk nívós, 
mértékadó, véleményformáló orgánuma, olyan lap, amelyben publikálni rangot jelent. 
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A szerzők, a szerkesztők, az összefoglalók angol nyelvű változatának készítője, mind-
annyian lemondtak a honoráriumról, ezzel segítve a megjelentetést. További jó embert, 
embereket keresünk lektorálás, referáló tevékenység önkéntes vállalásához. 
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A nagy könyvtárak az évfolyam magasabb példányszámú előfizetésével járulhatnak hozzá a 
kiadási költségekhez, a könyvtáros szervezetek pedig szponzorként állhatnának a TMT megje-
lenése mellé. 
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Köszönet az olvasók érdeklődéséért, a szerzők és minden közreműködő erőfeszítéséért, a ta-
nácsadó testület támogatásáért, és nem utolsósorban a szerkesztőség – Berke Barnabásné, 
Fritzné Tószeczki Mária és Virág György – munkatársainak. 
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Minden kedves olvasónak sikeres, boldog új évet kívánok! Kérem és bízom benne, hogy to-
vábbra is érdeklődéssel várják és kísérik figyelemmel a TMT megjelenő lapszámait. 
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