BEKÖSZÖNTÔ ÉS A 750. SZÁM
A Fizikai Szemle mindenre figyelô Olvasói bizonyára meglepôdnek, hogy
ezen az oldalon most nem a megszokott impresszumot és tartalomjegyzéket találják. Ennek indokait az alábbiakban szeretnénk megadni.
Kezdjük száraz, hivatalos stílusban: 2017. május 13-án lezajlott az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat tisztújító küldöttközgyûlése, amelyrôl részletesen
beszámolunk a Hírek – Események között. A közgyûlés – egyebek között –
új elnökséget választott, valamint tudomásul vette Szatmáry Zoltán professzor lemondását a Fizikai Szemle fôszerkesztôi posztjáról. A közgyûlés,
az elnökség javaslatát elfogadva, Lendvai János professzornak adta a
fôszerkesztôi megbízást, aki 2016 januárja óta a szerkesztôi feladatokat is
ellátja. Szatmáry Zoltánnak, aki 2008 januárjától látta el a fôszerkesztôi
teendôket, eredményes munkájának elismeréseként az elnökség Eötvös
Plakettet adományozott.
Az új fôszerkesztônek természetes kötelessége megköszönni elôdje munkáját, valamint a Társulat vezetésének és a küldöttközgyûlésnek a megtisztelô bizalmat. Szeretnék megfelelni e bizalomnak, fenntartva a Szemle
színvonalát, abban a meggyôzôdésben, hogy a fizikusok és fizikatanárok
közösségének szüksége van erre a nagy múltú orgánumra, az egyetlen
magyar nyelven megjelenô fizikai folyóiratra. Ehhez persze szükséges a
közösség támogató érdeklôdése: mint a szakmai folyóiratokat általában, a mi
lapunkat is az olvasók írják. Így várjuk a Szemle szokásos stílusának, a színvonalas szakmai ismeretterjesztésnek megfelelô írásokat és természetesen
örömmel veszünk mindenféle jobbító ötletet, javaslatot és bírálatot.
A lap történetében fontos változás indult meg ez év januárjától: a nyomtatott példány mellett megjelent az elektronikus, pdf-változat is, amelyben
színes ábrák, beágyazott videók és animációk közlése is lehetséges. Ebben
jelentôs érdemei vannak alkotó mûszaki szerkesztônknek, Kármán Tamásnak, aki ugyancsak a küldöttközgyûlésen vehette át az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Prométheusz-érmét negyedszázadnál hosszabb, egyenletesen
magas színvonalú munkája elismeréseként.
Dolgozunk a Fizikai Szemle valamennyi korábbi számának digitalizálásán,
és majdan a teljes anyag hozzáférhetôvé tételén. Mindezekért köszönet illeti
a társulat most leköszönt vezetését, de van még bôven javítani való a
Szemle honlapján és archívumán. Ezzel kapcsolatban is szívesen veszünk
javaslatokat, akár segítô együttmûködést is.
A véletlen úgy hozta, hogy a Fizikai Szemle 2017/6-os, az új fôszerkesztô
által jegyzett elsô száma, egyben a lap fennállása óta megjelenô 750. szám.
E jelentôs jubileum tiszteletére címlapunkon Stonawski Tamás sokoldalú,
festômûvész fizikatanár-kollégánk (www.stonawski.freewb.hu) erre az alkalomra készített csendélete szerepel, amely csatlakozik A Fizika Tanítása
rovatban megjelenô, kísérleti cikkeihez is.
A 750. számhoz a lap életének 67. évében érkeztünk el, és megindulunk
az 1000-es jubileumhoz vezetô, várhatóan 21 éves útra.
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