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Egy szakmai folyóirat sohasem készülhet öncélúan. Mindig és mindenkor egy-egy szakmai csoportot céloznak meg az írások meg. Nekünk is fel kell
tenni a kérdést. Kinek, kiknek, milyen célközönséget
szeretnénk a lap írásaival megcélozni? Az a Tisztelt
Olvasó, aki az elmúlt évek vajúdásait követte, már
többnyire meg is tudja válaszolni kérdésünket. Lapszámaink jobbára egy-egy szakmai terület összefoglaló cikkeivel indultak. Ezek egy-egy disszertáció
(DSc vagy PhD) irodalmi összefoglalásainak alapján
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kerülnek összeállításra. Ezeket olvasva átfogó képet
kaphatunk az adott témakör nemzetközi helyzetéről, eredményeiről. A diplomaterveket, szakdolgozatokat készítő hallgatóink legautentikusabb forrásává válhat lapunk akkor, ha egyetemi városainkban
(Budapest, Veszprém, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen,
Miskolc, Nyíregyháza) minél többen forgatják. Célunk, hogy e városokban oktató munkatársaink figyelmét egyrészt felhívjuk Lapunkra, másrészt aktivitásukat folyamatosan monitorozzuk.

www.anyagvizsgaloklapja.hu

57

HÍREK
Az anyagvizsgálók lapjának megújítását Tóth László
vezetésével egy maroknyi, de lelkes csapat kezdte
meg 2017-ben. Még ebben az évben modernizálásra került a weboldal, és frissítésre került a magazin
arculata. A kitartó munka eredményeként elmondhatjuk, hogy a lap helyzete stabilizálódott, és az évi
4 lapszám megjelenése önfenntartó módon megvalósítható. Az egyes magazinok hirdetési potenciálja
meredeken emelkedik, melyeket jól mutat a folyamatosan emelkedő látogatói létszám és letöltések
számának meredek növekedése. A honlapot itthonról és külföldről is nyomon követi a szakmai közönség a, 2017-től összesített adatok szerint a látogatók
mintegy 3/4 része Magyarországról, negyede külföldről is látogatja a weboldalt. A látogatók között
német, orosz és angolszász területeken tevékenykedők is találhatók. Örülünk annak, hogy az akadémiai
és nem profitorientált szervezetek látogatási aránya
jól kitűnik, hiszem az összlátogatói létszám közel
5%-át ebből a körből regisztráltuk.
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a látogatók
jelentős része windows platformot jellemzően asz-

tali gépet vagy notebookot használ, hiszen mintegy
80% körüli arányban fordul elő kattintás ilyen eszközről.
Egyre több azonban a mobil eszközös, telefonos
vagy tabletes hozzáférés, mely a honlap megújulástól nézve egyre nagyobb részesedéshez jut, napjainkra már túllépte a 10%-ot, de a 2019-es évre lebontva a 20%-ot ostromolja. Ebből nyilvánvalóan
következik, hogy következő lépésként a reszponzív
tartalmi megjelenítésen túl az anyagvizsgáló társadalom napi problémáival, valódi közösség építését
lehetővé tévő alkalmazások integrálásával kell a
weboldalt és a magazin tematikáját fejleszteni, hogy
valódi, akár napi szinten a közösség érdeklődésére
számot tartó felület jöjjön létre.
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