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Előszó és köszönetnyilvánítás 

 

Tisztelt Olvasó! 

A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle című folyóirat 2013-ban azzal a céllal indult útjára, 

hogy az ELTE Bibó István Szakkollégiuma tagjainak arra érdemes kutatási eredményeit a 

szélesebb szakmai közvélemény elé tárja, valamint felületet biztosítson a már végzett 

szakkollégistáknak, továbbá a Bibóhoz szorosan kötődő valamennyi szakembernek 

gondolataik közzétételére. Célunk az, hogy ezekkel az írásokkal is hozzájáruljunk a szakmai 

diskurzus élénkítéséhez, különös tekintettel a legfiatalabbak integrálására a tudományos 

közéletbe. 

Jelen lapszámunk a fentebbi célok előmozdítására történő újabb vállalkozás, és beleillik abba 

a folyamatba, amely a többéves kihagyás útán új lendületet kíván adni a folyóiratnak. Úgy 

gondoljuk, hogy a Szakkollégiumban folyó kutatómunka érdemes arra, hogy tudományos 

eredményeit minden érdeklődő el tudja olvasni.  

Végignézve a lapszámban szereplő tanulmányok címeit, látható, hogy az érdeklődő olvasó a 

társadalomtudomány számos területéről olvashat írást: talál politikatudományi, szűk 

értelemben vett jogtudományi munkát, és olyan írást is, amely a jog és más 

társadalomtudomány határterületeit vizsgálja tudományos módszerekkel. Úgy gondoljuk, 

hogy éppen ezért a folyóirat kifejezetten alkalmas arra, hogy a Bibóban folyó szakmai munka 

sokszínűségét bemutassa. Sőt, ezen túlmenően arra is vállalkoztunk, hogy nemcsak bibósok, 

hanem a társadalomtudományok más művelőinek tanulmányait is megjelentessük. Azt 

reméljük, hogy az így meginduló, vagy még inkább folytatódó párbeszéd inspirálni fogja a 

szerzőket és az olvasókat egyaránt. 

Mindezek alapján jó szívvel ajánljuk minden érdeklődőnek folyóiratunk legújabb számát. 

 

Szentgáli-Tóth Boldizsár 

Felelős szerkesztő 

Fazekas János 

Főszerkesztő 
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