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A Logoterápia és egzisztenciaanalízis című kiadvány a kolozsvári székhelyű Logoterápia és 

Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület (LENTE) és a budapesti bejegyzésű 

Logoterápia Alapítvány évkönyve. Az évkönyv az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság 

(EMFT) kiadójának gondozásában, a Többlet különkiadványaként jelenik meg évente egy 

alkalommal.  

  

A Viktor E. Frankl (1905-1997) által kidolgozott logoterápiát és egzisztenciaanalízist a 

szakirodalom, Sigmund Freud pszichoanalízise és Alfred Adler individuálpszichológiája után, 

a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzatként emlegeti. Az orvos-filozófus munkássága az 

első bécsi ifjúsági tanácsadó hálózat elindításától, a holocaust-élményeket feldolgozni segítő 

pszichoterápia kidolgozásán keresztül, egy önálló, értelemközpontú, humanisztikus lélektani 

rendszer megalkotásáig terjed. Ez utóbbi elméletét és gyakorlatát manapság a pszichoterápia, 

a pedagógia, a lelkigondozás, a szociálpedagógia, a szociális munka és a szervezetfejlesztés 

területén egyaránt alkalmazzák.  

 

A Logoterápia és egzisztenciaanalízis évkönyv célja, hogy szakmai fórumot biztosítson 

mindazon értelem-, egzisztencia-, és gyakorlatközpontú, de kellő elméleti háttértudással is 

rendelkező kísérleteknek, amelyek az egzisztenciaanalitikus logoterápia szemléletét és 

módszereit eredményesen érvényesítik. Ezen kívül fontos feladatának tekinti az elméleti 

kutatások, a jó külföldi példák, módszertani elemzések, transzdiszciplináris személetű írások 

és a képzésekkel kapcsolatban felmerülő kérdések ismertetését is.  
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Rovatok:  

Tanulmányok: Elméleti és empirikus tanulmányok, 20-50 000 karakter terjedelemben.  

Műhely: Rövidebb esszék, empirikus vizsgálatok, modellértékű programok a gyakorlat felől 

közelítve, valamint hallgatók kiemelkedő diplomamunkáinak, TDK dolgozatainak közlése, 

10-20 000 karakter terjedelemben.  

Párbeszéd: Interjúk, kerekasztal-beszélgetések közlése, 10-20 000 karakter terjedelemben  

Forrás: Fordítások, szócikkek. 

Szemle: Hazai és külföldi publikációk ismertetése és elemzése, 3000-10 000 karakter 

terjedelemben.  

 

Az évkönyv a következő témaköröket és műfajokat különösen üdvözli:  

1. A logoterápia és egzisztenciaanalízis mint tudomány és szakma. 

2. A logoterápia és egzisztenciaanalízis alkalmazása a szociális szakmákban. 

3. Értelemözpontú pedagógia (logopedagógia). 

4. A logoterápia mint pszichoterápia. 

5. Logoterápiás szemlélet érvényesítése a lelkivezetésben és lelkigondozásban 

6. Empirikus vizsgálatok a logoterápia hatékonyságáról. 

7. Logoterápiai tesztek használhatósága a kutatásban. 

8. Az egzisztenciaanalitikus logoterápia életbölcseleti és etikai vonatkozásai. 

9. A logoterápiai továbbképzések bemutatása és értékelése. 

10. Egzisztenciális terápiák elméleti és módszertani kérdései. 

11. Filozófiai indíttatású pedagógiai és pszichoterápiás megközelítések. 

12. Etikai és alkalmazott etikai témák.   

13. A fenomenológiai és egzisztenciafilozófiai szemlélet érvényesítése a segítőhivatásokban.   

14. Idegen nyelvből fordított szakirodalom.  

 

Írások leadása: 
A témajavaslatokat címmel és 1000 karakteres tartalmi ismertetővel, minden év július 15-i 

határidővel kérjük megküldeni a szerkesztők e-mail címre: sarkany.p@gmail.com és 

vikjanos@logoterapia.ro  
A kész tanulmányok végleges leadási határideje: október 15. A tanulmányokat két független 

szakmai lektor anonim módon bírálja el.  

mailto:sarkany.p@gmail.com
mailto:vikjanos@logoterapia.ro
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Szerzőinknek:  

- A kézirat tartalmáért a szerző személyes felelősséget visel. A publikálás során betartja a 

vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat. A benyújtott kéziratokat szerkesztői bizottság 

bírálja el, két független bíráló véleménye alapján.  

 - A kéziratokat magyar (illetve angol vagy német vagy román nyelven), Word formátumban, 

másfeles sorközzel, 12-es betűvel, a rovatnak megfelelő (de maximum 50 000 karakter) 

terjedelemben várjuk.  

 -A „tanulmányok” és a „mappa” rovatok esetében 1000-2000 karakternyi, kulcsszavakat 

kiemelő angol összefoglalót is kérünk mellékelni.  

 - Ha a tanulmány grafikus objektumokat is tartalmaz, ezeket kérjük szürkeárnyalatosan 

elkészíteni és külön mellékelni, minimálisan 300 DPI felbontásban.  

 - Kivételes esetben máshol publikált tanulmányt, illetve egy nagyobb írás részletét is be lehet 

küldeni. Ez esetben kérjük az eredeti megjelenés helyét és idejét feltüntetni.  

  

Hivatkozás:  

Könyvben, tanulmánykötetben vagy folyóiratban megjelent írásra való hivatkozás: számozott 

lábjegyzetben: a szerző vezetékneve, évszám és oldalszám. Például: Frankl 1996, 45.  

Az írás végén irodalomjegyzék oldja fel a lábjegyzetben feltüntetett hivatkozásokat: 

Irodalom 

Frankl, Viktor E. (1996): Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie. 

Hans Huber, Bern – Göttingen – Toronto – Seattle. 

Frankl, Viktor E. (1991): Zehn Thesen über die Person. In: Frankl, Viktor E.: Der Wille zum Sinn. 

Ausgewählte Vorträge über Logotherapie. Piper, München, 108-118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


