Cuvânt înainte
Scopul central al acestei reviste constă în studierea fenomenului politic.
Dorim să o facem, însă, din perspective diferite. Altfel spus, temele care ne
interesează aparţin spaţiului politic, dar unghiurile din care le abordăm,
metodele şi instrumentele cu ajutorul cărora le investigăm nu sunt neapărat
politologice. Nu le excludem, desigur, pe ultimele, însă alături de acestea, veţi
regăsi şi abordări de tip istoric, sociologic, antropologic, juridic, psihologic.
Studiile interdisciplinare vor avea aici un statut privilegiat, insă acest lucru nu
înseamnă nicidecum că le vom neglija pe cele care vin din interiorul unuia sau
altuia dintre domeniile „socio-umanului”. Dorim, pe scurt, să analizăm
fenomenele politice din unghiuri multidisciplinare.
„Colloquium politicum” este o revistă academică. Ea apare la Universitatea
de Vest din Timişoara şi face parte din publicaţiile Centrului Interdisciplinar de
Studii Regionale. Iniţiativa publicării ei le aparţine celor trei persoane care şi-au
asumat rolul de editori. Ei au specializări diferite, fiind totodată profesori la
facultăţi diferite. Lucrurile care îi unesc sunt interesul faţă de studierea
fenomenelor politice şi convingerea că analiza aceste fenomene doar dintr-o
singură perspectivă, cea politologică, este insuficientă pentru înţelegerea lor.
Convingere împărtăşită, de altfel, şi de membrii colegiului ştiinţific al revistei.
Revista are un ritm de apariţie de două numere pe an. Editorii au gândit-o ca
pe o serie de caiete tematice. Fiecare număr va trata o anumită temă din
domeniul politicului. Primul este dedicat analizei fenomenului comunist. De
altfel, aceasta va fi o temă recurentă, deoarece fiecare din numerele următoare
vor conţine o secţiune cu unul-două studii despre aspecte ale sistemului totalitar
comunist. Membrii echipei redacţionale cred că, departe de a se fi încheiat,
dezbaterea academică pe marginea comunismului se află în plină desfăşurare şi
este în continuare necesară sub raport ştiinţific şi moral.
Temele următoarelor numere, pregătite de echipa redacţională, vor fi:
Regiunile în contextul globalizării, Politici culturale, educaţionale şi de cercetare,
Gen şi politică, Urbanism politic – politici urbane, Imaginarul politic. Fiecare
număr conţine, de asemnea, o secţiune de dezbateri şi interviuri, în care sunt
tratate probleme politice de actualitate. În sfârşit, de fiecare dată cititorii vor
găsi o rubrică destul de consistentă de recenzii. Ea reflectă convingerea
editorilor că recenziile, dincolo de exersarea spiritului critic, sunt un instrument
indispensabil al dialogului cultural.
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