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Tisztelt Olvasó!
Folyóiratunk a következô, 2011/1-es számtól kezdve IMÁGÓ BUDAPEST
néven fog megjelenni. A névváltoztatást az teszi szükségessé, hogy a lapot
eddigi kiadója, a Thalassa Alapítvány helyett az Imágó Egyesület fogja kiadni,
saját folyóirataként.

A címlapon Cecil Beaton fotográfiája:
A „Bright Young Things” Wilsfordban, 1927.

Az IMÁGÓ BUDAPEST céljaiban, szándékaiban, szerkesztési koncepciójában
a több mint húsz éves múltra visszatekintô THALASSA örökébe lép, de
egyben meg is kívánja újítani elôdjét. A folytonosságot a Thalassa alapító
fôszerkesztôjének és szerkesztôgárdájának további munkája, valamint a két
évtized során felhalmozott tapasztalat biztosítja. Az IMÁGÓ BUDAPEST
fô célja – az Imágó Egyesület céljaival összhangban – a pszichoanalitikus
gondolatok és más tudományos, kulturális területek kreatív találkozásának
elôsegítése, a pszichoanalízis hagyományainak ápolása és megújítása. Az
IMÁGÓ BUDAPEST – a THALASSÁhoz hasonlóan – nem kötelezi el magát
egyetlen lélekelemzési irányzat mellett sem. Ugyanakkor tág teret szentel a
pszichoanalízis elméletével és történetével, interdiszciplináris kapcsolataival
és alkalmazási lehetôségeivel foglalkozó tanulmányoknak, esszéknek,
szemlecikkeknek, recenzióknak. Terveink szerint az IMÁGÓ BUDAPEST is
évente négy számmal fog megjelenni. 2011-es számaink tervezett fô témái (a
sorrend nem végleges): pszichoanalízis és posztmodern irodalomtudomány;
idegtudomány és pszichoanalízis; a spiritizmus szerepe a pszichoanalízis
történetében; a gyógyító kapcsolat pszichodinamikai és szociálpszichológiai
háttere.
Kérjük a THALASSA olvasóit, híveinket és barátainkat, hogy a megújult
lapot is változatlan érdeklôdéssel fogadják, és cikkeit a továbbiakban is
kísérjék ﬁgyelemmel. Amennyiben módjuk és lehetôségük van rá, a jövôben
is támogassák folyóiratunkat személyi jövedelemadójuk 1 %-ával vagy egyéb
adományokkal.
Az Imágó Egyesület bankszámlaszáma: 10103104-11120300-01001002
adószáma: 18196054-1-42
Az IMÁGÓ BUDAPEST-tel kapcsolatos további információk az Imágó
Egyesület honlapján lesznek elérhetôk (http://www.imagoegyesulet.hu). A
THALASSA megjelent számainak tartalomjegyzéke továbbra is elérhetô lesz a
http://www.mtapi.hu/thalassa/ honlapon.
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