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LÉTÜNK
A Létünket – mint társadalmi kérdésekkel, kultúrával és művészetekkel foglalkozó,
magyar nyelven megjelenő folyóiratot – társadalmi szervezetek alapították 1971-ben Újvi-
déken. A folyóirat 2011-ben ünnepelte folyamatos megjelenésének negyvenedik évfordu-
lóját. Korábban évi hat száma látott napvilágot, az 1990-es évek közepétől viszont negyed-
évente egy. Első főszerkesztője Rehák László volt, őt követte Várady Tibor, majd Fehér

Kálmán, később Németh Ferenc állt a szerkesztőség élén. 2007-től Bence Erika a folyó-
irat főszerkesztője. Kiadója a Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék.

Megjelenésének első két évtizede alatt a Létünk megfelelt az adott társadalmi rend-
szer ideológiai követelményeinek, ugyanakkor a kezdetektől fogva kirajzolódott tartalmá-
ban egy nyitottabb, a modern világ kihívásaira tudományos és tárgyilagos nyelven reagá-
ló, perspektivikusabb szólam is. Az ideológiai fordulat éve 1982-re tehető a folyóirat tör-
ténetében, amikortól kezdve egyre kevésbé jelentek meg lapjain az egypártrendszer
hatalmi érdekeit szolgáló cikkek és tanulmányok, 1985-ben pedig véglegesen megszaba-
dult a kommunista pártideológiához való alkalmazkodás kényszerétől.

A Létünk 2011-es évfolyama jubileumi számot, illetve tematikus blokkokat jelentetett
meg, amelyekben szerkesztők, politológusok és történészek tették közzé a folyóiratról és
történetéről szóló tanulmányaikat, visszaemlékezéseiket, esszéiket. A jubileumi évben
látott napvilágot a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában A láthatatlan változat című
– a Létünk négy évtizedének folyóiratszámaiból válogatott – tanulmánykötet (válogatta és
az előszót írta: Bence Erika; szerkesztette: Csernik Előd), amelynek CD-ROM melléklete a
folyóirat negyvenegy évfolyamának teljes anyagát teszi elérhetővé és olvashatóvá.

A Létünknek 2008 óta van nemzetközi szerkesztőbizottsága. A magyar mellett angol
és szerb, esetenként más nyelven jelennek meg tartalommutatói és a tudományos cikkek,
tanulmányok összefoglalói, kulcsszavai. A folyóirat közlési szabványai és hivatkozási rend-
szere megfelel a tudományos igényeknek. A Szerb Köztársaság illetékes minisztériuma a
folyóiratot tudományos kiadványnak minősítette, s felvette a szerbiai tudományos folyó-
iratok listájára. A Létünk az egyetlen olyan tudományos minősítéssel rendelkező folyóirat
a Vajdaságban, amelynek lapjain a természet- és társadalomtudományok magyar nyelven
(is) publikáló művelői közlési lehetőséget kaphatnak, ugyanakkor a lap nem zárkózik el
az idegen nyelvű tanulmányok közlésétől sem. Rovatai az elméleti-történeti jellegű tanul-
mányok és tudományos prezentációk (Elmélet – történet – kísérlet), tudománytörténeti
cikkek, naplók, memoárok (Emlékezet), specifikus tematikai blokkok (Perspektíva),
múltfeltáró kutatások (Örökség), tudományos intézmények és műhelyek kutatásaiba
betekintést nyújtó cikkek (Műhely), az eredmények értékelését szolgáló kritika (Szemle)

és dokumentumok (Dokumentum) megjelenését szolgálják. 
A Létünk 2012-ben Társadalomtudományi, kultúratudományi és kulturális antropo-

lógiai kutatások a 21. század első évtizedében címmel nemzetközi tudományos tanács-
kozást szervezett, amelyet a 2013-as Tudósképzés és kutatói műhelyek a felsőoktatásban

című konferencia követett. 2014 októberében a Természettudományos diszciplínák idő-

szerű kérdései címmel tartanak tanácskozást, amelynek anyaga a folyóirat negyedik szá-
mában, illetve annak CD-ROM-mellékleteként lát napvilágot.

2014-ben a Létünk és a Forum Könyvkiadó Intézet Létünk Könyvek címen saját
könyvsorozatot indított; ennek első darabjaként jelent meg Kónya Sándor Nézzünk égre!
(Írások a vajdasági népénekekről) című kötete. A sorozatszerkesztő: Bence Erika.




