BIBÓ JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE
Küldetési nyilatkozat és rovatrend
„Megtalálni a szabadság rendjét, jogait és biztonságát, a szabadságét, mely nem alázatos és
nem tekintélytisztelő, hanem zajos, mozgalmas és követelő, ez a demokrácia továbbépítésének
az igazi munkája.”
Intézményünk névadójának a demokratikus közéleti viták lényegét kiválóan megragadó
soraival köszöntjük az ELTE Bibó István Szakkollégium félévenként megjelenő szakmai
folyóiratának, a Bibó Jog- és Politikatudományi Szemlének olvasójaként.
A Szakkollégium jelen folyóirat megjelentetésével olyan felületet kíván létrehozni, ahol a jogés a politikatudomány képviselőinek generációi közti állandó párbeszéd bontakozhat ki, ami e
folyóirat különlegességét adja. A karrierjük eltérő fázisaiban lévő szakemberek oszthatják
meg nézeteiket az aktuális jog- és politikatudományi fejleményekről és egymás aktuálisan
megjelent munkáiról, az aktív tagsági jogviszonnyal rendelkező szakkollégistáktól egészen a
professzor emeritusokig. Mindez pedig azt is célozza, hogy a szakkollégisták már ideje korán,
egyetemi éveik során kifejlesszék a szakmai párbeszédben történő kulturált, de hatékony
részvételhez szükséges készségeiket, megtanulják megvédeni álláspontjukat akár a nagyobb
nyilvánosság előtt is.
Bárkinek az írását szívesen fogadjuk, aki képes és hajlandó részt venni a jog- és
politikatudomány területén zajló aktuális magyar nyelvű szakmai vitákban. Rendkívül fontos
számunkra, hogy lapunk bármely magyar nyelven író fiatal szakembernek elérhető
megjelenési lehetőséget biztosítson. Ezen belül is kiemelt célunknak tekintjük az aktív tagsági
jogviszonnyal rendelkező Bibós szakkollégisták megszólítását, valamint a Szakkollégium
alumni hálózatának erősítését. Ösztönözni kívánjuk továbbá azon kapcsolódó diszciplínák
kutatóit is a publikálásra, amelyek általában kevesebb figyelmet kapnak a jog- és
politikatudományi folyóiratokban. Ilyenek például, de nem kizárólagosan a jogfilozófia, a
jogszociológia, a kriminalisztika, a kriminológia, a közgazdaságtan, a pszichológia, vagy a
statisztika.
A lap a következő rovatokat ajánlja olvasóinak és esetleges szerzőinek. Az argumentum
neves, országosan ismert szerzők aktuális gondolatait teszi közzé; míg az idővonal az ELTE
Bibó István Szakkollégium alumnuszainak írásait tartalmazza. A perspektíva bármely magyar
nyelven publikáló 40 évesnél fiatalabb jog- és/vagy politikatudományt, vagy azokhoz
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szorosan kapcsolódó szakterületet művelő szakember tanulmányának biztosít megjelenési
felületet. A diskurzus az ELTE Bibó István Szakkollégium aktív tagsági jogviszonnyal
rendelkező hallgatóinak bekapcsolódását mozdítja elő a tudományos életbe, a professzió pedig
az ELTE Bibó István Szakkollégium aktuális szakmai tevékenységéről, rendezvényeiről közöl
beszámolókat.
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