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EGY ÉVFORDULÓ MARGÓJÁRA
REMARKS TO AN ANNIVERSARY

Az Anyagvizsgálók Lapja megszokott formátuma nem hívja fel a figyelmet, hogy a jelen szám
a 20. évfolyam záró száma.
20 év lassan már történelmi távlat, megér egy
rövid visszatekintést.
A 20 évet a Lap alapítójának, Szappanos
Györgynek és cégének támogatása, és Főszerkesztőjének, néhai dr. Lehofer Kornélnak, lelkesedése és szakmaszeretete indította el és tartotta
életben egy jó darabig. Természetesen, ahhoz,
hogy időről – időre színvonalas számok jelenjenek
meg szükség volt a Szerkesztő Bizottság tagjainak önzetlen munkásságára.
A 20 év alatt minden évben 4, kivételes esetekben 3 szám megjelent, de terjedelmében ekkor
is meghaladta a lap a 128 oldalt, annak ellenére,
hogy ez a 20 év a hazai kutatás, műszaki fejlesztés szempontjából igen kritikus szakasz volt.
Az Anyagvizsgálók Lapja célkitűzése között
szerepel, hogy beszámoljon a szakma nemzetközi
fejlődési trendjéről, és átfogó képet adjon a hazai
újdonságokról is. Ezt a feladatát a Lap olyan
körülmények között oldotta meg, hogy az anyagvizsgálattal is foglalkozó centrumok közül az ipari
kutató intézeteket (pl. Vasipari Kutató Intézet,
Fémipari Kutató Intézet) bezárták, az egyetemi
tanszékeken pedig csökkentek az ilyen célokra
fordítható pénzösszegek.
Korábban az anyagvizsgálat témakörében hazánk otthont adott nagy nemzetközi konferenciáknak is. Ezen 20 év alatt ezek száma csökkent, a
szakma inkább csak kisebb nemzetközi, valamint
hazai rendezvények megtartására volt képes.
A nehéz szakmai és anyagi körülmények között is a Lap fennmaradt, működik, és további
célkitűzései vannak. Ehhez azonban a teljes
magyar anyagvizsgáló társadalom összefogására,
támogatására van szükség.
A 20 év történek összefoglalása több mint egy
előszó, így itt csak néhány fordulópont kerül
említésre.
Az egyik ilyen esemény, a nyomtatott Lap
elektronikussá történő átalakítása. Ezt egyrészt a
technikai fejlődés, másrészt a költségtakarékosság igénye, és terjesztési problémák megoldása
hozta magával.
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A másik kiemelésre méltó esemény, hogy
2006 végén a MAROVISZ átvette a Lap gondozását. Annak ellenére, hogy a MAROVISZ a
roncsolásmentes vizsgálatok területét fogja át, a
Lap továbbra is igyekszik a teljes anyagvizsgálati
tartományt lefedni.
A Lap az elektronikus formára történő áttérést
követően is igyekezett kedvezni azoknak, akik
többre tartják a nyomtatott újság kézben tartását a
képernyő böngészésénél. A legjobb hazai publikációkból és esetenként a nemzetközi tendenciákat, eredményeket bemutató legjobb az évi cikkekből egy nyomtatott szám is készül, az úgynevezett „Válogatás”. Így az elektronikus változat
mellet „25 %-ig” a nyomtatott újság is megmarad.
Ezt az elektronikusan regisztrált olvasóink kapják
meg.
Az elektronikus honlap néhány statisztikai adat
gyűjtésére is lehetőséget ad. A regisztrált olvasóink száma meghaladja a 250-et, míg a rendszeresen visszatérő érdeklődők száma 1000 felett van,
és egy számot kb. 5000-en nyitnak meg.
A 20. évfolyam megjelentésével együtt a Szerkesztő Bizottság is megerősítésre került. Így a
Lapnak sikerült megnyernie a hazai szakma és
tudomány kiválóságait: Dr. Ginsztler János akadémikust, Csizmazia Ferencné dr. docenst (SZE),
valamint Fodor Olivér ügyvezető igazgatót (ÁEF
Labor).
A Lap igyekszik időről – időre megújulni. Ezen
számban megkíséreljük, hogy a statikus információn túlmenően – kihasználva az elektronika által
nyújtott lehetőségeket – mozgóképes bemutatóval
is vonzóbbá tegyük a Lapot.
Erőfeszítéseket tettünk arra, is hogy a regisztrált olvasóink automatikus értesítést kapjanak az
új szám megjelenéséről.
Köszönjük Olvasóink érdeklődését, támogatását és jövőben is várjuk a publikációkat, az érdeklődést, és minden olyan ötletet, ami sikeresebbé
teheti a 20. évét betöltött Anyagvizsgálók Lapját.
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