A Kultúra és Közösség szerkesztőségének felhívása
Folyóiratunk fennállásának 50. évfolyamához
közeledik. A jubileumi szám tervezett anyagában
szívesen szerepeltetnénk – rendszeres szerzőinken
túl – olyanok írásait, fotóit, visszaemlékezéseit,
vagy akár újraközlésre érdemesültnek tetsző írást
is, amely hozzájárul e kerek évforduló emlékezetessé válásához. Bizonyos, hogy többen vannak,
akik ebben társaink vagy kollégáink lehetnének, de
vélhetően akadnak számosan, akiknek okkal vagy
életút-kanyarok miatt nem maradt meg állandósult kapcsolata a KéK-kel, most azonban készséggel partnerré válhatnának. Nem kívánjuk persze
mindenki minden apró feljegyzését közrebocsátani,
ezért igyekeztünk tematikai fogódzókat nyújtani
néhány téma-javaslattal. Kiemelten érdekes lehet
példaképpen a Népművelési Intézet és a Művelődéskutató nagy témaköreiből az amatőr művészeti
mozgalmak kérdése, a Balázs Béla Stúdió filmjeinek és rendezőinek, a korabeli kultúrpolitikai viták
kérdéskörének számos leágazása, eddig esetleg nem
ismert tartalma, mint amilyenek a kultúra áruvá
válása, az ízlés változása, a táncház és mozgalma, a
beat és korszakai, az ifjúság és „problémái”, a tömegkultúra egykori (és mai) viszonyrendszere a
kultúra egészén belül, valamint a kor jelentős, kiemelt kutatási témakörei, melyek Hankiss Elemér,
Pataki Ferenc, Almási Miklós, Márkus István, S.
Nagy Katalin, Beke László vizsgálataihoz kapcsolódtak, az amatőr színházak, a filmnyelvi kísérletek,
a kortárs képzőművészet új korszaka, az olvasáskutatás, a zenei-zeneiskolai intézmények működése,
a helyi kultúra ápolásának tárgykörével, kísérleti
pedagógiai, kultúragazdaságtani, alternatív egyházi kezdeményezések kutatásaival kapcsolatos értelmezési témakörök. Pedagógiai (állandó) rovatunk
okán figyelemre érdemesítenénk a népművelő/művelődésszervező/andragógusképzés dilemmáit taglaló, a távoktatásnak és az on-line képzés kialakuló
rendszerének, a vírus-válsággal összefüggő kulturális és kommunikációs jelenségeknek elemző bemutatását, valamint az oktatás és ifjúságkutatás részkérdéseivel kapcsolatos problematikák elemzését is.
A várt szerzői művekhez előzetesen nem formáltunk szűkítő kritériumokat, de a Szerkesztőség
fenntartja a válogatás jogát, a lektorálás szokását,
várja ugyanakkor a rövid magyar és angol absztrakt

elkészítését és a Szerző rövid bemutatását. Megítélésünk szerint a KéK néhány könyvtárban még
elérhető régi példányai, több adatbázis digitalizált
anyaga, valamint az OSZK hozzáférhető oldalai
elegendő alapot kínálnak e részben feltáró, részben emlékező, együttesen is az évforduló közös
és közösségi ünneplésének célját elérni hivatott
kezdeményezésnek.
A jeles évfordulóra a Szerkesztőség kezdeményezi Jubileumi Emlékbizottság létrehozását, melynek elnökéül a folyóirat kezdeti időszakában is már
aktív Dr. Koncz Gábort kéri föl, további tagok szűk
körét a mai szerkesztők köréből jelöljük ki.

