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H É Z A G P Ó T L Ó Ö S S Z E S Í T Ő T U D O M Á N Y O S K I A D V Á N Y 
A J U G O S Z L Á V F O L Y Ó I R A T O K C S A L Á D J Á B A N 

Centar za politiőke studije i drustveno-politiőko obrazovanje. „Iz naiih éasopisa", bibliografija őlanaka sa 
izvodima, Novi Sad, Sutjeska 1. Glavni i odgovorni urednik: Borislav Dordevié, redaktor: Ljiljana Tufegdüé. 
1972, broj 1., str. 18.; 1972, broj 2., str. 36. 

A jugoszláv gazdasági, politikai és társadalomtudományi folyóiratok köréből régóta hiányzó 
kiadványt bocsájtott útjára az újvidéki Politikai Tanulmányok és Társadalmi-Politikai 
Nevelés Központja (Centar za politiőke studije i drustveno-politiőko obrazovanje, Novi 
Sad) Iz nasih lasopisa cimmel. 

A folyóirat fő- és felelős szerkesztője Borislav Durovic, szerkesztője pedig Ljiljana 
Tufegdzic. 

Jellegét tekintve elmondhatjuk, hogy e folyóirat tulajdonképpen hazánk területén 
megjelenő 36—37 folyóirat különböző tudományos cikkeinek és tanulmányainak rövid 
8—10 soros, címszavakban összesűrített bemutatója. Külön jelentőségű az a tény, hogy 
az ország egész területén megjelenő szaklapokat felöleli, beleértve a nemzetiségek nyelvén 
megjelenő kiadványokat is, mint például a Híd, Létünk, Üj symposion, Lumina, Novy 
zivot. Az említett jugoszláv folyóiratok cikkeit az új kiadvány a következő témakörök szerint 
csoportosítja és mutatja be: Általános tudományok, Filozófia, Szociológia, Marxizmus, 
Szocializmus, Politikai berendezés, Szocialista demokrácia Jugoszláviában, Szociálpolitika, 
Nemzetiségi kérdés, Más országok kommunista pártja, Jugoszlávia Kommunista Szövetsége, 
Jugoszlávia Dolgozó Népe Szocialista Szövetsége, Gazdasági élet, Politikai közgazdaság, 
önigazgatás, Jugoszlávia Szakszervezeti szövetsége, Közművelődés, Nevelés, Oktatás, 
Női kérdések, Történelem. 

Már e felsorolás is világosan bizonyítja az új kiadvány általános átfogó jellegét és a 
gondos szisztematizálást. 

Az Iz nasih casopisa című kiadvány eddig megjelent két száma alapján elmondhatjuk, 
hogy e kezdeményezés igazoltságához nem fér kétség. A kiadvány hasznosságát növeli az 
a tény is, hogy értékes útmutatóul szolgálhat mindazon egyéneknek, akik a tudományok 
különböző ágazatai iránt érdeklődnek, de méginkább hasznos e kiadvány a kisebb könyv
tárak részére, ahol nincs lehetőség, hogy a hazánk területén megjelenő összes folyóiratra 
előfizetést eszközöljenek. Ezeknek e kiadvány segítséget nyújt, hogy az egyes témakör 
vagy tudományágazat figyelemreméltó cikkeire és tanulmányaira felfigyeljenek és alkal
mazhassák. 

Természetesnek vehető, hogy a szerkesztés és a bibliográfiai egységek megválogatása 
még nem alakulhatott ki. Á magyar nyelven megjelenő tanulmányokra és munkákra alkal
mazott szerkesztési mércéket vizsgálva kezdeti hibának, de hibának könyvelhetjük el, hogy 
a szerkesztő figyelmét elkerülték dr. Bori Imre (Létünk 1971, 1. szám, 63. old.), Burány 
Nándor (Híd, 1972, 3. szám, 411. oldal) és Petkovics Kálmán (Híd, 1972, 1., 2., és 3. szám, 
115., 241. és 427. oldal) munkái. Ezek kultúr-szociológiai, faluszociográfiai illetve történeti 
vonatkozásai alapján nem kerülhették volna el a szerkesztés figyelmét, ha nem kezdeti 
nehézségekkel küzdő vállalkozásról lenne szó. 

Az eddig megjelent két szám alapján bátran állíthatjuk, hogy e folyóirat csak gazda
godik tartalomban is, és átfogóságban is. Ezt a megállapítást igazolja az a tény, hogy míg 



az 1. szám mindössze 10 ágazatot ölel fel 29 bemutatott írással, addig a második számban, 
mint ahogy azt az előbbi felsorolás is bizonyítja, már 18 tudomány-ágazatot mutat be és 
90 megjelent cikket. 

Mindezek után tehát elmondhatjuk, hogy örömmel vettük kezünkbe tudományos 
kiadványaink ezen új tagjának eddig megjelent számait és sok sikert kívánunk további 
hasznos tevékenységéhez és működéséhez. 


