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A Magyar Pszichológiai Szemle sikeres évet zárt 2016-ban. A 2015-ben funkcióba lépett új
főszerkesztő és szerkesztőbizottság 2016-ban már teljes kapacitással kezelte a kéziratokat. Sikeres
volt a lap támogatását kérő MTA Folyóiratpályázat, ezért 2017-re is biztosított a lap anyagi háttere.
A nemzetközi trendeknek megfelelően az elmúlt évben csökkent a lap nyomtott példányszáma, viszont
jelentősen növekedett az online letöltések száma. A benyújtott kéziratok száma enyhén csökkent, de
így is majdnem 50 százalékos a benyújtott és elutasított kéziratok aránya, amely segíti a lap magas
színvonalának a fenntartását. A szerkesztőbizottság értékelése szerint a lapban az elmúlt évben
megjelent cikkek kifejezetten magas szakmai színvonalat képviseltek.
A szerkesztési folyamat esetében ugyancsak pozitív fejlemény, hogy jelentősen csökkent a kézirat
beadásától az első rovatvezetői döntésig eltelt idő. Ez nem kis részben a lektorok áldozatos
munkájának is tulajdonítható, ugyanis a döntési folyamat legkritikusabb része az, ha a lektorok nem
készítik el időben a véleményüket.
Nagy érdeklődés mutatkozott a minden évben megjelentetendő tematikus különszám iránt. 2016-ban
Hámori Eszter a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének tanszékvezetője nyerte
el ezt a lehetőséget A kötődéselmélet változó arca című cikkgyűjteménnyel. A különszám 2017
áprilisában jelent meg. A 2018-as különszámra számos ugyancsak nagyon színvonalas pályázat
érkezett, amelyek közül Rácz József az ELTE PPK Tanácsadás Tanszékének professzora nyerte el a
lehetőséget egy kvalitatív módszerekkel foglalkozó különszám szerkesztésére. Sajnos negatív
fejlemény, hogy a lapot megjelentető Akadémiai Könyvkiadó nem kívánja a továbbiakban a
különszámokat könyv formájában is megjelentetni. Ezzel kapcsolatban a kiadóval tárgyalásokat
kezdeményeztünk.
Új kezdeményezés az, hogy a szakma jelentős képviselőivel kiemelt születésnapjuk alkalmából interjút
készítsünk, amely nemcsak munkájuk elismerését jelenti, hanem a fiatalabb generáció számára is
megismerteti őket és az interjúkon keresztül a hazai pszichológia történetébe is betekintést enged.
Törekszünk arra, hogy a Magyar Pszichológiai Szemle tartalmát minél szélesebb körben megismerje
a hazai szakmai közönség, ezért 2016-ban bevezettük, hogy minden számról rövid, érdekes ismertetést
közöljön a Magyar Pszichológiai Társaság Hírmondója illetve a szerkesztőbizottság tagjain keresztül
az egyes pszichológiát oktató egyetemek is. A lap tartalmának tudományos ismeretterjesztés jellegű
megismertetésének további lehetőségeit keressük.
Összefoglalóan elmondható, hogy a Magyar Pszichológiai Szemle sikeres évet zárt. Főszerkesztőként
ezúttal is szeretném mind a magam, mind a Szerkesztőbizottság Elnöke, Hunyady György akadémikus
nevében is megköszönni Dorner László szerkesztőbizottsági titkár, a rovatvezetők,
szerkesztőbizottsági tagok és a lektorok áldozatkész munkáját, valamint természetesen a kiváló
szerzők cikkeit.
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