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Lapunk következő, ez év novemberében megjelenő 4. számával lezárul 15. évfolyama. A digitális- és számítástechnika ez idő alatt jelentős fejlődésen ment keresztül, és míg a lapalapítás idején hazánkban a folyóiratok kizárólag nyomtatva jelentek meg, napjainkban már az interneten
számos közlemény mellett szakmai folyóiratok is hozzáférhetők.
Lapunk előfizetőinkhez postai úton eljuttatott nyomtatott példányai 2003 nyara óta olvashatók
a www.anyagvizsgaloklapja.hu honlapon is, mégpedig a 2003/3. számtól kezdve, negyed éves
csúszással, valamennyi lapszámunk, napjainkig. Sőt, ki-ki érdeklődése szerint letöltheti (a feketefehéren nyomtatottal ellentétben az eredetileg is színes ábrákkal) a cikkeket, valamint a 15 évfolyam összesített, témák szerint szerkesztett tartalomjegyzékét is, illetve böngészhet a szerzők
és témák szerinti kereső programmal. Továbbá egyéb, a lappal kapcsolatos információkat is
olvashat, vagy a szakmánkat oktatóknak, az oktatói fórumon keresztül, illetve Levél a főszerkesztőnek linken üzenetet is küldhet, (de szerkesztőségünkkel az infolrdanyagvizsgaloklapja.hu
címen is tartható a kapcsolat). Mód van arra is, hogy az érdeklődő, a megfelelő linkre kattintva,
közvetlen kapcsolatba lépjen a szakterületünkhöz kötődő cégekkel (így kiadónkkal, az Atestor Kft.
honlapjával és internetes műszerboltjával is) és tudományos egyesületekkel (pl.: GTE, Marovisz).
Lapunk honlapját, természetesen, rendszeresen frissítjük és karbantartjuk.
Szakmai közösségünk tagjai élnek is lapunk elektronikus lehetőségeivel. Ez napjainkban
egyre természetesebb. Egyrészt, mert a munkahelyeken mindenhol, de a szakmánkat művelők
túlnyomó többségénél otthon is hozzáférhető az internet. Másrészt, mivel — az eredetileg korrekt
tudományos adatszolgáltatásra kitalált — világhálón szabadon áramló információ-tengerből egyszerűbb olyan honlapokról kiemelni az érdeklődés és hasznosítás igényével információkat, amelyeket a gyakorlatban már kipróbáltak, szakmailag lektoráltak és rendezett formában közölnek.
(Ezért vezettük be Internetfigyelő rovatunkat is 2002-ben.)
Az elektronikus információs hálózat növekvő népszerűsége és bővülő lehetőségei a nyomtatott kiadványoknál egyszerűbb, gyorsabb és gazdaságosabb kapcsolattartást tesz lehetővé még
a viszonylag kis létszámú civil közösségekkel is.
Hazánkban ilyen az anyagvizsgálók szakmai közössége is, amely viszont kis létszáma
ellenére társadalmilag igen fontos és felelősségteljes feladatokat lát el a termékek minőségbiztosítása és a működő ipari berendezések rendszeres állapotellenőrzése terén, és mint ilyen
közösség, igényli — bár csak kis példányszámban, de magyar nyelven is - a szakmánk sokszínűsége miatt szerteágazó, több szaktudomány folyamatosan bővülő eredményeit hasznosítva
fejlődő szakterületünk új ismereteit rendszerezetten közreadó kiadványokat. Ilyen kiadvány olvasóink véleményeinek rendszeres kérdőíves felmérése nyomán - az Anyagvizsgálók Lapja is,
amely szakmai közéletünk szerves részévé vált. (Eddig megjelent példányai megtalálhatók nemcsak a rendszeres előfizetőink könyvtáraiban, hanem elsősorban a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem; Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK,
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1-3.) folyóirattárában.)
Szerkesztőbizottságunk — a lapalapító kiadónk kezdeményezése nyomán — honlapunk megújításán munkálkodik annak érdekében, hogy érvényesítve az elektronikus információs hálózat
előnyös adottságait és megtartva az elmúlt tizenöt év tapasztalataival kiforrott és olvasóink kedvező véleményeivel alátámasztott lapszerkesztési ars poétikánkat, az Anyagvizsgálók Lapja 16.
évfolyama már kizárólag elektronikus folyóiratként jelenhessen meg, amelyhez minden érdeklődő
hozzájuthat.
Az Anyagvizsgálók Lapja továbbra is lektorált cikkeket, rovatokba szerkesztve (lényegében a
honlapunkon most is olvasható nyomtatott változatnak megfelelően, azaz rovatcímes és számozott, a lap web-címével ellátott oldalakba tördelve, pdf formában) közölve, nívós szaklapként fog
megjelenni (ISSN nyilvántartási számmal) kielégítve a referálható szaklapokkal szemben támasztott követelményeket.
Terveinkhez kapcsolódó ötleteiket, véleményeiket szívesen vesszük, hiszen változatlanul az a
célunk, hogy kielégítsük szakmai közösségünk igényeit. Az elektronikus folyóiratra átállás részleteire következő lapszámunkban visszatérünk.
Szerkesszük együtt, elektronikusan is, az Anyagvizsgálók Lapját!
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