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Az Élet és Tudomány mint a hazai ismeretterjesztés egyetlen hetilapja kiemelt feladatának
tartja a magyarországi vagy magyar vonatkozású tudományos eredmények kommunikációját.
Ezek sorában az OTKA pályázat segítségével ebben a pályázati évben is különös figyelmet
szenteltünk az alapkutatásoknak, amelyek – természetüknél fogva – ritkán vagy egyáltalán
nem kerülnek reflektorfénybe a tömegtájékoztatásban és nyomtatott sajtóban, hiszen kevés –
újságírói értelemben vett – „hír”-rel szolgál ez a terület. Jóllehet éppen ezek a kutatások
alapozzák meg a későbbi innovációs, technológiai, alkalmazott kutatási eredményeket. Ezért
az OTKA támogatásával laza megjelenésű alapkutatási rovatunkban leginkább a
folyamatokra, a kutatásra mint alkotó tevékenységre koncentráltunk. A rovatban szerzői cikk
vagy interjú formában minden alkalommal egy-egy hazai alapkutatással foglalkozó műhelyt,
vagy annak vezetőjét mutattuk be úgy a természettudományok, mint a társadalomtudományok
köréből. A cikkekhez legalább egy kép csatlakozott. Műfajilag a klasszikus cikk dominált, de
éltünk az interjú és a keretes fiókacikkek adta lehetőségekkel is. Megújuló online felületünkön
pedig témakövetésre vállalkoztunk, a sorozat már megjelent írásaiból a legérdekesebbek
témáira tekintettünk vissza. Az OTKA logóját minden héten -- akkor is, amikor nem
jelentettünk meg a pályázat tematikájába tartozó cikket -- folyamatosan feltüntettük az
impresszumban. Ezúton is köszönjük terveink megvalósításához nyújtott segítségüket!
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