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SzakmaÍ beszámoló
oTKA/ NKF! Lt72O9

Az OTKA / NKFl támogatásával 2015'ben új sorozatot indítottunk hetilapunkban, melynek alapját
az OTKA által támogatott kutatások adták' Tervünk az volt, hogy az oTKA kutatásokról - melyek
összefoglalói, beszámolói, il|etve munkatervei nyilvánosan elérhetők - a nagyközönség számára is
figyelemfelkeltő, ismeretterjesztő, tudásbővítő cikkfüzért jelentessünk meg. Célunk volt továbbá a
projektek, illetve azok eredményeinek, történetének a tényszerű bemutatása mellett e kutatások
személyes, emberi oldalát, vagyis szakmai irányítóit, kulcsszerep!őit, illetve kutatói teamm u n káj u kat reflektorfénybe állítani.

A pályázatunkban tervezett új sorozat fontos elemeként határoztuk meg a rendszeres, átlagban
kétheti megjelenést, s a futamidő során legalább 50 lapoldalterjedelmet.

A sorozat során ezt a vállalást sikerült túlteljesítenünk: a vállalt 26-szori megjelenés helyett
összesen 31 alkalommal közöltünk írást OTKA kutatásról, s az 50 lapoldalt jóval meghaladó,
mindösszesen 79 lapoldal terjedelemben.
A sorozatban közölt

írások mellett rendre feltüntettük az OTKA támogatás számát.

Szintén állandó elemként szerepelt a tudománytertilet vagy részterület konkrét, jól azonosítható
megjelölése, akár kiemelt címként,akár leadben feltüntetve. Ezt azon szerkesztési elvÜnk
hangsúlyozása érdekébentartottuk fontosnak, mely szerint szerettük vo!na bemutatni a
támogatott kutatások tudományterületi és tematikai sokszínűségét.

A megjelent cikkeket tartalmazó lapokból e8y_egy példányt küldtünk az MTA Könyvtárán ak, az
ELTE Egyetemi Könyvtárának, a PPKE Könyvtárnak, a Károli Gáspár Református Egyetem BTK
Könyvtárának, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontnak, az SZTE Klebelsberg Könyvtárnak, a

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának, a Miskolci Egyetem Könyvtárának, a Pécsi
Tudományegyetem Könyvtárának és az MTA Atomkinak.
A kötelespéldány szolgáltatásról szóló rendeletben foglaltakat teljesítettük.
Ezúton is köszönjÜk

a sorozat megvalósításához kapott támogatást!

Budapest, 20L6. augusztus 24.
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