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Folyóiratunk ismét változásokon megy keresztül. Jelen számunktól kezdve a Jel-Kép írásai 

PDF formátumban jelennek meg. Ebben többféle motívum is szerepet játszott. Az egyik, hogy 

az interneten megjelenő társadalomtudományi folyóiratok, így a számunkra több 

vonatkozásban is mértékadó Szociológiai Szemle, valamint a Magyar Kommunikáció-

tudományi Társaság honlapján (is) elérhető kommunikáció tárgyú kiadványok, a Médiakutató 

és a KOME is ebben a formátumban jutnak el a közönségükhöz. Egy másik fontos motívum 

volt, hogy több olvasónk is jelezte: szívesen vennék, ha a Jel-Kép írásai egyszerűen 

letölthetők, illetve nyomtathatók lennének. Egy kapcsolódó igény a szerzők felől érkezett: 

ahhoz, hogy Jel-Kép publikációikról fontos forrásokban, például a Magyar Tudományos 

Művek Tárában (MTMT) vagy doktori cselekmények dokumentumaiban és egyéb szakmai 

kiadványokban teljes értékű adatokat tehessenek közzé, és mások is ilyen módon 

hivatkozhassanak rájuk, szükség van az oldalszámokra; ezt PDF-ben egyszerűen meg lehet 

oldani. Az sem volt közömbös számunkra, hogy a PDF megjelenéssel külsőleg talán 

valamelyest emlékeztethetünk az egykori nyomtatott folyóiratra. Summa summarum, a Jel-

Kép mostantól oldalszámozású, letölthető PDF formátumban jelenik meg. 

Másik újdonság, hogy a tudományos érték és a minőség biztosítása érdekében jelen 

számunkkal indulva bevezettük a peer review rendszerű lektorálást. Ennek feltételeiről a Jel-

Kép nyitó oldalán Tudnivalók a Jel-Képben való publikálásról cím alatt A Jel-Képbe szánt 

írások peer review lektorálása ismertetés ad felvilágosítást. Ugyanitt olvasható A Jel-Képbe 

szánt írások elvárt formája című tájékoztatás, amely azt foglalja össze, milyen formai 

megoldások alkalmazásával járulhatnak hozzá a szerzőink ahhoz, hogy írásaik zökkenő 

mentesen fordulhassanak át publikálásra kész fájlokba. 

Végül, de nem utolsó sorban: mostantól Szabó Levente – a Jel-Kép internetes előállítása 

eddig is az ő vállain nyugodott – hivatalosan is technikai szerkesztőként segíti a Jel-Kép 

megjelenését.  

Az olvasóknak hasznos olvasást, a szerzőknek pedig sikeres munkát kíván 
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