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Az Anyagvizsgálók Lapja megújulása szükségszerű, mert egyre
nagyobb időközökben és rendszertelenül jelent meg. Ennek oka
egyrészt az egyre kevesebb hazai anyagvizsgálattal kapcsolatos
publikáció megszületésének, másrészt a Szerkesztő Bizottság kifulladásának a következménye.
Egy új Felelős Szerkesztő személye, egy megújuló Szerkesztő
Bizottság, a lap formai megváltoztatása, egy szóval egy megújult
szemlélet mentheti meg a Lapot a megszűnéstől.
Ennek érdekében tett lépéseket a MAROVISZ és a jövőben
még inkább támaszkodni kíván a MAGYAR Anyagvizsgálók
Egyesületének aktív közreműködésére is.
Az említett megújulás többirányú. Egyrészt tartalmi, másrészt
formai változtatások megtételére törekszünk. A tartalmi változások a fontosabbak így kezdjük ezzel. Alapvető cél az, hogy minden lapszám egy adott szakmai terület pillanatnyi állását mutassa be. Ez nem jelent mást, mint egy olyan részletes irodalmi
össze-foglalást, amelyek minden disszertációban megtalálhatók.
A nagy munkával, sok ráfordítással készülő szintetizáló fejezetek
többnyire nem hasznosulnak igazán a széles szakmai körben. A
magyar nyelvű igen szegényes szakirodalom – a tudományos
minősítések jelenlegi követelményrendszere ennek bővítését nem
preferálja, sőt (!) – növelése valósulhat meg, ha lehetőséget biztosítunk e közlemények megjelentetésére. A korábbi szóhasználattal
„célszámok” megjelentetését célozzuk meg. Ezeket csupán néhány
szerző állítja össze. Ebből a megfontolásból erősíteni kívánjuk
kapcsolatainkat a hazai Doktori Iskolákkal. Ugyancsak tartalmi változást jelent az egyes lapszámok finanszírozásának biztosítása oly
formában, hogy egy-egy számban csupán egyetlen cég hirdetései
szerepelnek, többnyire a szakmai témakörhöz direkt módon kapcsolódva. Az adott lapszám megjelenését finanszírozó cég egyben
korlátlanul használhatja marketing anyagként. A formai változások
egyrészt követhetők a megjelenő lapszámokon, másrészt a terjesztésben élni kívánunk a jelen kor minden lehetőségével. Amit következetesen megtartunk, az a lap alaposan átgondolt struktúrája,
témakörei.
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