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JEGYZET
Úgy tűnik, hogy az „újjáéledt” folyóirat erősödni kezdett! Vagy
csupán a Felelős Szerkesztő érzi ezt, mert optimista alkat? Idővel
majd elválik. A lap e számának jellegzetességi röviden összefoglalva a következők. Skopál István szerkesztőbizottsági tagunk új rovatot indít a szakmánkban hosszabb ideje dolgozó munkatársak
megkeresésével, amolyan „hogy érzed magad e területen dolgozván” hátterének megismerésére. Új MAROVISZ - díjasunkat, Szalay
Ferenc személyében köszönthette alelnökünk, Kecskés Péter, az
Egerben március 20-22 között rendezett XI. RAKK-on. E seregszemle sajátosságainak részletesebb áttekintése ugyancsak lapszámunk feladata. Aktualitását szlogenjenjének „Az anyagvizsgálat
a beruházások szolgálatában” optimista kisugárzása már eleve sugallja. Sikerült – most is – következetesen megvalósítani azon törekvést, hogy minden lapszámban jelenjen meg olyan hosszabb
szakcikk, amely egy adott terület jelenlegi állását tekinti át a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával. Erre Orlubov Imre, a BMGE
munkatársa vállalkozott a DSc. fokozat megszerzésére összeállított disszertációja kapcsán (amelyet már sikeresen meg is védett).
Aki a tartalomjegyzéket futja át, annak „kakukktojásnak” tünet a
Sasvári Péter és Kaptay György „Paradigmaváltás a műszaki tudományos értékelésben: egy műszaki oktatói / kutatói életpálya-modell,
különböző lehetséges kimenetelekkel (avagy Ön docensként, profeszszorként, vagy akadémikusként akar nyugdíjba menni?)” címmel
megjelenő eszmefuttatása. Ha egy kicsit mélyebben is belegondolunk, körbenézünk, kénytelenek vagyunk elgondolkodni azon,
hogy miért is, milyen „mutatók” alapján juthatunk előbbre a szakmai elismeréseink megszerzésében. Az út, a módszer akár előre
is definiálható ugyanúgy, mint ahogyan ezt a „receptek” is tartalmazzák. Az „életpálya-recepteknek” azonban van egy nagykockázata! Nevezetesen, azt az éppen aktuális idő feltételrendszereinek
ismeretében írják, amelynek eredményeit csupán a szakmai életpálya lezárása kapcsán, teljes más korszakban lehet igazán értékelni. Ennek dacára mégis azt kell mondani, hogy szakmai életutunk
tervezésénél is szükség van „vezérlő csillagunkra”, legalábbis gondolati szinten. A legfőbb ismérv, a folyamatos kreativitás azonban
a sikeres életpálya nélkülözhetetlen eleme.
Dr. Tóth László
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