BESEDA UREDNIŠTVA
Skoraj šest desetletij izhajanja znanstvene revije Teorija in praksa priča o
uspešni kontinuiteti pomembne institucionalne oblike znanstvenega komuniciranja med raziskovalci in raziskovalkami v slovenskem in mednarodnem akademskem prostoru. Bogata zgodovina znanstvene revije Teorija in praksa pomeni
pomembno oporo družboslovnemu znanstvenemu raziskovanju na področju
sociologije, politologije, obramboslovja, novinarskih ter komunikoloških študij, kulturologije, mednarodnih odnosov, tržnega komuniciranja, družboslovne
informatike, kadrovskega menedžmenta in drugih. Revija, v zadnjem desetletju
dvojezična, se uspešno uveljavlja kot platforma za izmenjavo izkušenj in znanja
med raziskovalkami in raziskovalci ter visokošolskimi pedagogi in pedagoginjami tako v domači kot tudi v širši mednarodni znanstveni skupnosti. Izvirni in
pregledni znanstveni članki, napisani na temelju znanstvenih raziskav, strokovnih
razprav in družboslovnih analiz ter kritičnih prispevkov o družbenih, kulturnih in
političnih pojavih v Sloveniji, Evropi in svetu, prinašajo nova znanstvena odkritja,
s čimer bistveno prispevajo k občemu interdisciplinarnemu napredku družboslovnih in humanističnih znanosti.
Revija Teorija in praksa se je nedavno znašla na razvojni točki, na kateri je
njena ustanoviteljica Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani ugotovila, da je zaradi nadaljnjega razvoja in izboljšanja statusa revije treba upoštevati nekatere spremembe v mednarodnem in domačem raziskovalnem okolju.
Kompleksno mednarodno sodelovanje na področju raziskovanja in izmenjave
raziskovalnih dosežkov – v skladu s principi odprte znanosti – ter upoštevanje
mednarodno uveljavljenih meril zlasti najbolj uglednih svetovnih citatnih baz,
kot sta Clarivatov Web of Science in Elsevierjev SCOPUS, so narekovali delno
spremembo uredniške strukture revije. K temu je napeljevala tudi sama narava
financiranja revije. Najpomembnejši finančni vir za nemoteno delovanje Teorije
in prakse je Agencija za raziskovanje Republike Slovenije, ki finančno bolje podpre tiste revije, ki so umeščene v omenjeni citatni bazi. Tudi zaradi tega si bomo
pri reviji še naprej prizadevali za dokončni sprejem v citatno bazo Social Science
Citation Index. Posebno pozornost bo revija tudi v prihodnje namenjala objavam
znanstvene produkcije tistih, ki v znanstveno raziskovanje šele vstopajo, torej
mlajših raziskovalcev in raziskovalk. Teorija in praksa bo tako lahko še naprej
pomemben vir znanstvene odličnosti različnim družboslovnim in humanističnim
programskim skupinam. In nenazadnje objave v reviji igrajo tudi pomemben
delež v procesu pridobivanja pedagoških in raziskovalnih habilitacij zaposlenih
na Univerzi v Ljubljani.
Tomaž Krpič
področni urednik

Anton Grizold
glavni urednik
Tina Černčič Tomaževič
sekretarka
TEORIJA IN PRAKSA let. 59, 2/2022

407

