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Kiadja:

A híreszközök közhelyszerűen sulykolják: a XXI. század a tudás
alapú társadalom százada. Nem szeretem ezt a kifejezést — bár a mögé
sorakoztatott érveket értem -—, mivel minden korban azok a társadalmi
közösségek fejlődtek a leggyorsabban, amelyek a kor szintjére jellemző
emberi tudást a legjobban hasznosították. Így lesz ez a jövőbén is!
Csakhogy az új ismeretek terjesztési sebessége nagyságrendekkel
nagyobb lett a világhálóvá szervezett információs technikának köszönhetően. És ez valóban minőségi változást jelent, amelynek jellemzésére

inkább illik az információs társadalom kifejezés. Már csak azért is, mert

— az eredetileg korrekt tudományos adatszolgáltatásra kitalált — világhálón ma már mindenféle információ szabadon kering, méghozzá iszonyatos mennyiségben, amelyből a hasznosítás igényével keresett kiválasztása egyrészt idő- és költségigényes (bár így is megéri), másrészt
nem egyszer megalapozott műveltséget és nagy fokú etikai érettséget
igénylő feladat.

dr. Pólos László
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alaptalan, mivel a köny-

vekben összegyűjtött emberi tudás sokkal inkább ellenőrzött, mint a
világhálón nagy sebességgel keringő információ. Mégis, mivel génjeink
nem örökítik át a már megszerzett tudásunkat — e miatt értelmetlen cél
az ember klónozása -, ezért a világhálón fellelhető, korrekt tudományos
igénnyel rendszerezett, netán feldolgozott információra szükségünk
van. Az információs technika hatékonyan segíti az egyetemes emberi
tudás átörökítését.
Szerkesztőségünk ezért döntött az Internetfigyelő rovat indításáról,
hogy a szakmánkat érintő és tartalmában ellenőrzött internetcímekről
rendszeresen tájékoztassuk Olvasóinkat, elősegítve a célirányos információkeresést, a lépéstartást.
Lapszerkesztési elveinket megtartva nyújtom át lapunk 12. évfolyamának - ezen új rovattal bővített — első számát Olvasóinknak. Kívánom,
hogy ez évi terveik sikeresen és eredményesen teljesüljenek! Ehhez
szeretnénk a magunk eszközeivel hozzájárulni bemutatva szakterületünk eredményeit, újdonságait, közérdekű híreit és mindezek szakmatörténeti gyökereit is.
Mindezen célok érdekében köszönettel várom cikkíróink önzetlen
támogatását és a szerkesztői munkánkat segítő olvasói véleményeket.
De köszönettel várom
hirdetőink és nem utolsósorban kiadónk lapunk

megjelenéséhez nyújtott támogatását.

FIGYELEM!

Le ne maradjon!

Idejében fizessen elő!

Tisztelettel;

Lehofer Kornél
felelős szerkesztő
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