UVODNIK / Editorial

::OB ABRAHAMU
S pričujočo številko zaključujemo že kar zavidljivo enainpetdeseto leto izhajanja časopisa Anthropos. Ta je bil davnega leta 1969, še v času nekdanje skupne države, zasnovan kot »časopis za sodelovanje humanističnih ved, za psihologijo in filozofijo« v prvi
uredniški sestavi Ludvika Čarnija, dr. Bogomirja Peršiča in dr. Vojana Rusa.
Dejstvo, da revija bolj ali manj nemoteno izhaja vseh petdeset let in si ves čas svojega delovanja prizadeva objavljati vrhunske prispevke na področju domače in tuje
humanistike, in to kljub finančnim negotovostim, ki revijo spremljajo že vse od
prve številke – ta je, kot je zapisalo tedanje uredništvo, »zakasnila iz finančnih vzrokov« –, kaže na občudovanja vredno požrtvovalnost vseh nekdanjih, pa tudi, če se
obrnemo proti sebi, današnjih sodelavcev Anthroposa.
Vendar pa dolga brada delovanja časopisa seveda še ni in ne more biti pogoj za
uspešno prihodnost tiskane revije. Sploh v času, ko je število raznoraznih znanstvenih revij na svetovni ravni ves čas v vzponu, ko se veliko dogajanja seli na splet, ko
so finančni tokovi, namenjeni znanosti, ves čas negotovi in ko bolj kot jezikovna raznolikost v humanistiki po vzoru naravoslovnih ved šteje lingua franca oziroma, rečeno stvari primernejše, lingua anglica.
Ob petdesetletnici delovanja časopisa se zato uredniški kolegij namesto svečanega obeleževanja obletnice raje usmerja v posodobitev nekaterih tehničnih elementov revije, s katerimi se nadejamo še povečati ugled Anthroposa tako doma kot v tujini, hkrati pa postaviti trdne temelje za prihodnost. Tako smo na primer v lanskem
letu posodobili spletno stran revije (www.anthropos.si), s to številko prehajamo na
nov, jasnejši in bolj standardiziran način citiranja čikaškega priročnika, prav tako
smo se eksplicitno zavezali že pred tem implicitno veljavnim visokim etičnim standardom znanstvene publicistike, v načrtu za prihodnje obdobje pa je tudi ponovno
aktivno vpisovanje v baze podatkov, s katerim si obetamo še večjo vidljivost in odmevnost prispevkov v naši reviji na širšem humanističnem zemljevidu sveta.
Ob tej jubilejni priložnosti bi se uredništvo rado zahvalilo vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem in sodelavkam, avtoricam in avtorjem, bralkam in bralcem ter
naročnikom in naročnicam za vztrajno podporo in sodelovanje! Iskrena hvala! Brez
vas nas ne bi bilo.
Menda preuranjeno in preoptimističo rečeno, pa vseeno: Anthroposu na nadaljnjih petdeset let!
dr. Martin Uranič
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