
A 2020/5 SZÁM ELÉ
Wiedemann tanár úr cikkében olvashatjuk a 172. oldalon: „Elôtérbe állítjuk az
alkalmazott tanítás-módszertani elveket, másrészt a választott fizikai problé-
mák elemzésével igyekszünk rámutatni e szakmódszertani elvek érvényesíté-
sére. Bizonyos matematikai részek elhagyhatók.” Ezt a szemléletmódot akár
használati útmutatóként is ajánlhatjuk a Fizikai Szemle ezen számához. Az
utóbbi idôben ugyanis kaptunk olyan szemrehányásokat Olvasóinktól, amelyek
szerint a közölt szakmai cikkek részletei a más területeken dolgozók számára
nem, vagy nem teljesen követhetôk. (A kritikai észrevételeket természetesen
mindig köszönettel vesszük, nagy segítséget jelentenek.) Igyekszünk tartani
magunkat ahhoz, hogy „a Fizikai Szemle hangsúlyozottan szakmai tudomá-
nyos ismeretterjesztô folyóirat, amelyben egy fizikus vagy fizikatanár számára
érthetô módon kapnak helyet a fizika és a rokon tudományok legújabb ered-
ményei, valamint a fizikatörténettel és a fizika tanításával foglalkozó értékes
írások. A leadott írások ne vesszenek el a tárgyalt témakör részleteiben, az
általános színvonal legyen érthetô. Kérjük továbbá szerzôinket, hogy a mate-
matikai levezetések közlésétôl tekintsenek el.” (Idézet a http://fizikaiszemle.hu/
szerzoknek.pdf Szerzôink figyelmébe címû útmutatásból.) Ugyanakkor felada-
tunknak tekintjük azt is, hogy a hazai kutatóhelyeken folyó munkát és a legér-
dekesebb, legaktuálisabb eredményeket bemutassuk. Bízunk benne, hogy
ezekrôl akkor is hasznos és érvényes benyomásokat szerezhetnek Olvasóink, ha
esetleg a részleteket nem mindenhol követik, arra ugyanis minden esetben
ügyelünk, hogy az egyes cikkekben az eredmények úgy jelenjenek meg, hogy
a téma szélesebb tudományos beágyazottsága is bemutatásra kerüljön. Ezért
szerzôinket mindig arra kérjük, hogy a bemutatandó területet úgy vigyék közel
a Fizikai Szemle fizika iránt általánosságban érdeklôdô olvasóihoz, hogy az
érthetô is legyen, kapcsolódjon az olvasó feltételezhetô fizikai ismereteihez és
megérthetô legyen belôle, hogy a kutatás mennyiben járul hozzá a fizika fejlô-
déséhez.

Mindezeket elôre bocsátva ajánlom Olvasóink figyelmébe a 30. Magyar Fizi-
kus Vándorgyûlésen (Sopron, 2019. augusztus 21–24.) elhangzott elôadások
alapján született négy cikkünket, amelyek a fizika négy különbözô területén
(magfizika, sugárvédelem, részecskefizika és lézerfizika) született színvonalas
kutatások eredményeivel ismertetnek meg. Kétségkívül könnyebb, de nem
kevésbé fontos olvasmány Sliz-Balogh Judit és szerzôtársa kétrészes cikkének
elsô része az ûrszemét keletkezésérôl és jellemzôirôl.

„A fizika tanítása” rovatunkban Wiedemann László már említett írásában az
általános módszertani elvek érvényesülésére mutat példákat kidolgozott fel-
adatokon keresztül. Végül az Általános Iskolai Szakcsoport három tanárnôjének
évente rendszeresen jelentkezô írása a jelentôs hagyományra visszatekintô
Öveges-fizikaverseny legutóbbi döntôjének részleteirôl számol be.
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