
 
 

Előszó 
 

A 2013-ban alapításának harmincadik évfordulóját ünneplő Szakkollégium a folyóirat 

elindításával méltóképp tiszteleg névadója és önmaga előtt is. Minden szakkollégium 

önbecsüléséhez, identitásához hozzátartozik az, hogy tudományos műhelyként is 

működjön, amelynek egyik fontos megnyilvánulási formája a saját tudományos 

újság, közlemény, folyóirat. A folyóirat létrehozásával a ma szakkollégistái nemes 

hagyományokat folytatnak, hiszen az „alapító atyák” ebben a közösségben 

szerkesztették a Századvég című folyóiratot és a Szakkollégiumi Értesítőt. 

 

A minőségi képzési rendszer kialakítása és a szakmai munka iránti elkötelezettség a 

szakkollégiumi működés talán leginkább látható, és az alapítás óta eltelt időszakban 

változatlanul fontos része. Vitathatatlan, hogy a Bibó kiemelkedően eredményes, 

inspiratív szakmai közeg, amely értékes tudást, szuverén szemléletmódot és az alkotás 

képességét őrzi és adja tovább az újabb szakkollégista generációk számára. 

 

Örvendetes, hogy a Szakkollégium közösségében egyre erősebb igény fogalmazódik 

meg arra vonatkozóan, hogy a társadalmi-közéleti, jogi és politikai kérdésekre a 

maga eszközeivel nyilvánosan reflektáljon, a „felismert közérdek ügyében 

kezdeményezőleg lépjen fel”. A bibói és a szakkollégiumi gondolat ebben összeér: a 

demokráciát a szabadság (és szabadságszerető emberek) kis körei működtetik, az 

értelmiség (és a leendő értelmiség) pedig ennek részeként felelősséggel tartozik saját 

szűkebb és tágabb környezetének alakításáért. 

 

Ez a felelősség fogalmazódik meg a folyóirat alapításával és első számának 

megjelentetésével is. A jó, az akadémiai szóhasználattal élve „A” kategóriás folyóirat 

az, amely nyitott, lektorált és szuverén.  Mindez nagy felelősség, a szerkesztők, a 

szerzők, a Szakkollégium egyetemleges felelőssége. Az ilyen folyóiratban megtisztelő 

dolog publikálni – a szerzők büszkék lehetnek arra, hogy jövendő tudományos 

publikációs jegyzékükben az „első zsengék” a Bibó Szemlében jelentek meg. 

 

A Szakkollégium öt tudományos műhelyének léte, a tematikus kutatási programok jó 

hátteret biztosítanak a folyóirat folyamatos működésének. Külön öröm számunkra, 

hogy az első szám közjogi tematikájú és kitűnő írásokat tartalmaz. Ezek mindegyike 

aktuális, napjaink közéletében is kiemelten fontos kérdéseket vizsgál, és újszerű 

megközelítést alkalmaz – esetenként új értelmezési keretet az adva az adott 

kérdéskörnek, amit jó szívvel ajánlunk a szakma művelői és értelmezői figyelmébe. 

 

A folyóirat alapítói és szerkesztői nevében e szavakkal köszöntjük a Bibó Szemle első 

számának minden kedves olvasóját. 

 

Budapest, 2013. október 31. 
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