
УРЕДНИКОВО СЛОВО

На часописну сцену, двобројем 3-4 за прошлу годину, ступа ново
уредништво ''Тема''. Због кашњења прошле редакције, двоброј је морао
бити сачињен од ''заосталих'' и, нешто мало, новопристиглих рукописа.
Стога је он производ и старе и нове уређивачке поставе.

Прошла редакција заслужује све похвале за свој рад – посебно
проф. др Миомир Ивковић, главни и одговорни уредник. Очувала је
часопис и, више од тога, уздигла га у ред бољих југословенских научних
гласила. Буде ли нови састав одржао досегнути ниво, може бити задово-
љан, премда ће се трудити да искорачи који корак више - и у квантитету
и у квалитету.

Мандатар је сачинио свој тим од младих сарадника (асистената и
асистената-приправника) Универзитета у Нишу. Они би требало, прима-
јући се чланства у редакцији, да то схвате као изазов и шансу за докази-
вањем: нема изистинске академске каријере и без ''каљења'' у раду на на-
учној периодици. Речју, рачуна се на њихов полет.

Осим те новине, редакција је већ спремила, и тек ће увести, и
друге. Примера ради, оформила је Библиотеку под насловом ''Књига ча-
сописа 'Теме''', у којој ће се објављивати омање студије и монографије
које су иновативне у тематици и начину обраде (Објављена је прва пу-
бликација: Ромске душе /Живковић, Ј., Тодоровић, Д., Јовановић, В. и Д.
Б. Ђорђевић/.). Затим, знатно ће проширити часописни део – ''Критичка
картотека'' - за критичке осврте, приказе и рецензије књига, већма ни-
шких писаца. Потом, попут већ устаљене светске праксе, чешће ће
штампати чланке на енглеском језику, односно на језику за који се опре-
делио аутор, као што ће увек доносити и покоји превод са других говор-
них подручја. Надаље, покушаће да успостави контакт са ауторима из
бивших YU република и земаља из окружења. Најзад, наставиће да гаји
тематске бројеве.

Редакција је отворена за сарадњу, помоћ и, наравно, засновану и
добронамерну критику.
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