Det gamle pædagogiske tidsskrift går nye veje
Dansk pædagogisk Tidsskrift er det førende kritisk/konstruktive tidsskrift på området. Det udkom
første gang i 1953 efter beslutning om at sammenslutte “Vor ungdom” og “Pædagogisk-psykologisk
tidsskrift” under en fælles redaktion.
De kommende år var en tidsskrifternes guldalder, hvor det lå lige for, at var man beskæftiget i eller
under uddannelse til et pædagogisk fag, så abonnerede man selvfølgelig på et førende tidsskrift
inden for feltet. DpT’s oplag var derfor af en størrelse, som sikrede den nødvendige økonomi til
udgivelsen.

Måske var det brede sigte, som man altså̊ kunne blive enige om i 1953, en af årsagerne til at tidsskriftet fik et
så̊ stort oplag som det gjorde. Det kom i de første år i et antal af 6.000, næsten det dobbelte af Pædagogiskpsykologisk Tidsskrifts oplag (Ellen Nørgaard: Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til). Ikke mindst
en tæt relation til den daværende Danmarks Socialpædagogiske Forening og de årlige Socialpædagogiske
uger førte til stigende oplag af DpT, som kulminerede i løbet af 70’erne.

Derefter har DpT delt vilkår med andre tidsskrifter med faldende antal abonnenter år efter år. I midten af
90’erne var oplaget godt 2.000 med fortsatte fald ned til de 600, som er situationen i 2019. Tidsskriftet kunne
dog de seneste år overleve og klare udgifter til trykning og forsendelse m.v. som følge af årlige stigende
tilskud fra Copydan. Et faldende abonnenttal blev således heldigvis udlignet af anvendelsen af tidsskriftets
artikler og registreringen af dem på uddannelsesinstitutionerne, så Copydan kunne udbetale pæne og
nødvendige royalties.
Tidsskriftet vil dog ikke fremover kunne udgives uden underskud, så beslutningen er truffet: Der overgås til
digital udgivelse fra begyndelsen af 2020. 2019 bliver dermed det sidste år med papirudgivelse af
Dansk pædagogisk Tidsskrift. Det betyder, at der ikke udsendes opkrævning af abonnement ved
årsskiftet. Udviklingen af hjemmeside til en digital version er i fuld gang, så nr. 1/20 udkommer
planmæssigt.

Det er dog ikke kun økonomien, som har ført til denne beslutning. Det er også muligheden for at
udgive et mere fleksibelt og dynamisk tidsskrift, som nu er på vej og som forhåbentlig vil få mange
og et stigende antal læsere.
Men selv uden de hidtidige udgifter til udgivelse af en papirversion er det ikke uden udgifter at lave
et spændende og aktuelt tidsskrift. Basis for den nødvendige økonomi vil derfor fortsat være tilskud
fra Copydan. Så overlevelse er helt afhængig af fortsat anvendelse og korrekt registrering af DpT’s
relevante artikler i institutionernes læseplaner. Også andre økonomiske bidrag til den løbende
udgivelse er under overvejelse.
Vi ser frem til et spændende gensyn med læserne i det nye Dansk pædagogisk Tidsskrift efter
årsskiftet.

