Tér és Társadalom 3. évf. 1989/3.

Kedves Barátunk!

Budapest, 1989. március 31.

Az MTA Regionális Kutatások Központjának vezetése, áttekintve 1987 óta
megjelen ő folyóiratának, a Tér és társadalomnak eddigi tevékenységét,
új összetétel ű szerkesztő séget állított annak élére. A megújult szerkeszt ő ség szeretné elérni, hogy
— a folyóirat témaválasztása, a közölt írások szemlélete, eszköztára szorosabban kapcsolódjon az egyetemes társadalomtudományhoz; illetve úgy véli, hogy mivel a társadalomtudomány egyes ágai között egyre
kevésbé húzhatók meg szigorú határok, a társadalom térbeliségét elemz ő ,
bemutató színvonalas írások tudományági megkötés nélkül jelenjenek meg
a folyóiratban;
— e cél érdekében a klasszikus területi tudományok — társadalomföldrajz, területi statisztika, településtudomány, területi gazdaságtan stb. —
élénkebb párbeszédet folytassanak a folyóirat hasábjain a társadalomtudomány más ágazataival (szociológia, történettudomány, politológia, közigazgatástan stb.).
Reagálni kívánunk a társadalom életének, a társadalmi változásoknak aktuális problémáira, s azok térben is megjelen ő kérdéseire (szükségképpen ragaszkodva egy tudományos folyóirat követelményeihez ► . Figyelembe véve
napjaink társadalmi forrongását, a gyors változásokat, helyet kívánunk biztosítani az útkeresésre vállalkozó írásoknak is. Néhány témakör, melynek
alapján tematikus számok megjelentetését tervezzük a közeljöv ő ben:

Társadalmi útkeresések és lokalitás
A válság földrajza Magyarországon
Magyarország helye Európában — múlt, jelen, jöv ő
A regionális identitás reneszánsza Európában és hon
„Leírható-é" a leíró földrajz?
B ő víteni kívánjuk a folyóirat m űfaji választékát. Esetenként lehet őség nyílik a tanulmányok kétnyelv ű közzétételére is.
A lehet ő ségekhez képest meg kívánjuk újítani a folyóirat küllemét, javítani
nyomdai min ő ségét. Szívesen közlünk fotókat a cikkekkel együtt, vagy
önálló sorozatban.
E célkit űzésekhez kérjük az Ön segítségét — segítségedet; legyen olvasónk,
bírálónk, szerz ő nk; juttassa el javaslatait, véleményét, írásait (két példányban) a szerkeszt ő ség új címére
postán: 1538 Budapest 114, Pf. 527., vagy
személyesen: Budapest I., Országház u. 9.
Telefon: 579-011 vagy 552-856
A szerkeszt ő k: Daróczi Etelka, Váradi Mónika, Zentai Violetta,
Beluszky Pál (fő szerkeszt ő ) és Timár Lajos

