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DESET GODINA MIGRACIJSKIH TEMA

Ovim .brojem Migracijske teme zaokružuju deset godina izlaženja. Od prvih
brojeva časopis je doživljavao razne preinake u svom izgledu i sadržaju, tim više što
je sredina u kojoj je izlazio proživljavala vrlo krupne društvene promjene. Dakako,
jedno je bilo izdavati časopis u nekadašnjoj Hrvatskoj, koja se nalazila u zatvorenom
krugu bivše jugoslavenske države, a drugo u današnjoj Hrvatskoj, pred kojom se
konačno otvaraju mogućnosti _ ravnopravne i slobodne suradnje sa svjetskom
zajednicom. Međutim, i u ono vrijeme kad je časopis bio pokrenut, tadašnje uredništvo
- pod vodstvom prvoga glavnog i odgovornog urednika Milana Mesića - pokušavalo
je održavati što objektivnije znanstvene kriterije. Kolegi Mesiću kao i svim bivšim
članovima uredništva želimo ovom prigodom izraziti zahvalnost. Isto tako, želimo
zahvaliti Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske koje je u proteklih
deset godina pomagalo u financiranju Migracijskih tema. Bez te potpore gotovo ne
bismo sada mogli slaviti obljetnicu. Naposljetku, tu su i autori i recenzenti članaka.
Razumije se, bez njihove dragocjene suradnje časopisa ne bi ni bilo.
Dakle, navršili smo prvo desetljeće. Možemo li biti zadovoljni? Bez lažne
skromnosti, dug popis objavljenih radova, kako domaćih tako i stranih autora, čini
nas zadovoljnima. Ipak, nekim brojevima časopisa zadovoljniji smo nego drugima.
U nekim razdobljima uspijevali smo redovitije izlaziti nego u drugima. Ukratko,
nailazili smo na poteškoće i pokušavali ih rješavati najbolje što smo mogli, a to nije
uvijek bilo onako kako smo htjeli. Ali ta želja tjerala nas je naprijed. Od prvih
brojeva naša se tematika bitno proširila, a bilo je i nekoliko opsežnih tematskih
izdanja. Također smo sve više pozornosti posvećivali znanstvenom formatu .
Migracijske teme počele su se referirati i u međunarodnim bibliografskim revijama.
Na kraju smo usvojili i onu filozofiju o autorskoj slobodi, toliko tipičnu za
demokratske sredine, da "mišljenja autora ne odražavaju nužno gledište uredništva".
Iako smo i prije bili skloni takvu pristupu, ukoliko su recenzenti ocijenili radove kao
aktualne i znanstveno ili stručno utemeljene, danas to možemo izričito navesti na
unutarnjoj omotnici časopisa.
Kako dalje? Neki prijedlozi·za preinake i poboljšanja već se pojavljuju. Moguća
je u dogledno vrijeme i promjena naslova časopisa, kako bi bio više u skladu s
temama koje smo pokrivali, ali koje sadašnji naslov nije dovoljno isticao- primjerice,
širu problematiku demografije u našoj zemlji, manjina, hrvatskih zajednica u
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susjednim zemljama, etničke teorije i zbilje u svijetu. To pak ne znači da ćemo
zapostavili istraživanje migracija i iseljeništva. Naprotiv! Također je moguće uvođenje
nekih novih rubrika, povećanje broja kartografskih priloga, sustavno prevođenje
naslova tablica i grafikona na strane jezike kako bi časopis bio dostupniji inozemnim
čitateljima. No to su zasad tek prijedlozi, o kojima valja razmišljati upravo kada
navršavamo prvu desetogodišnjicu.
Na kraju, upućujemo svim suradnicima, našim autorima i čitateljima, poziv da
nam pomognu u daljem razvoju Migracijskih tema!

Emil Heršak,
glavni urednik
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