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Új évi újdonságok...

Előfizetés, a korszerű
szaklapterjesztés
Lapunk terjesztéséről, arról, hogy
az vásárolható-e egyáltalán az újságos standokon, ill. más, lapokat is
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árusító helyeken, egyre gyakrabban kapunk lesújtó jelzéseket. A
megszokott helyről eltűnt a Rádiótechnika, nem lehet kapni az egész
településen és ehhez hasonlók riasztó híreket közölnek a szerkesztőséggel kedves olvasóink. A privatizált, de monopol helyzetű, egyetlen országos lapterjesztő szervezet
legalsó szintjén levő ún. saját árushelyeik (az újságosok) több, mint
1000(!) féle sajtóterméket, alkalmi
kiadványt kellene, hogy terjesszenek... Az ún. független árushelyek
(pl. trafikok, áruházláncok, benzinkutak) pedig maguk döntik el,
hogy milyen lapot vesznek át a lapnagykereskedőtől. Nos, miután a
bulvárlapokból, a női- és életmódmagazinokból és más hasonló
sajtó tömegtermékek eladásából
megvan mindegyik lapárusfélének
az árbevétele, ugyan miért is bajlódnának speciális, az előzőeknél
kisebb vásárlókört vonzó szaklapok eladásával?! A nagy demokráciánkban az újságárus vállalkozóvá
lett és nem kultúrmisszionáriussá... Nos, ilyen helyzetben - normális piacgazdaságban - lapterjesztő
céget váltana a szaklap kiadója!
De, ha csak egy van?! Ekkor kell
más irányba lépnie! Emellett, a
fentebb már említett szerzőijogsértések is csak úgymond ráerősítenek a lapterjesztésben mutatkozó problémákra.
Elhatározásunk szerint a 2010-es
esztendő a lapelőfizetéses terjesztési rendszerünk megerősítésének
az éve lesz. Ennek ügyét év közben
még napirendre tűzzük lapunk hasábjain, továbbá rendszeresen hozzuk e témát kis figyelmeztető, emlékeztető hirdetésekben. Ha a lapterjesztő céggel karöltve ez évben
nem tudjuk megállítani a terjesztésben mutatkozó negatív tendenciákat, akkor előállhat az a helyzet,
hogy 2011-től csak előfizetéses terjesztésben adjuk ki a lapot, tehát
csak előfizetőinknek lesz hozzáférhető a nyomtatott formában megjelenő Rádiótechnika.
Ezúton is tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy a Rádiótechnika terjesztésében mutatkozó bármiféle problémát,
azt hogy hol és mikor nem volt kapható a lap, tehát konkrét adatokat közöljenek a szerkesztőséggel!

Elektronikus megjelenés,
lapterjedelmek, nyári szám
Terveink szerint az idei esztendőben megerősítjük a Rádiótechnika
elektronikus, alapvetően internetes, de akár a CD-n való jelentkezését is. Eleinte, mintegy étvágygerjesztő gyanánt, mindenki számára szabadon hozzáférhetőek
lesznek ezen internetes tartalmaink. A későbbiekben fizetős rendszerben lesznek letölthetőek a
honlapunkról.
Az áttérést fokozatosra tervezzük, ami ez esetben hosszabb időszakot jelent, és az elektronikus formában hozzáférhető anyagok majd
archív, ill. új tartalmak egyaránt
lesznek. A „Rádiótechnika on-line”
még egy kicsit távolabbi jövő zenéje, de az egymást kiegészítő nyomtatott és netes lapmegjelenés az
előttünk álló év története lesz.
Lapunk ára immár a harmadik éve
változatlan, és tény, hogy mostani
időszak nagyon rossz gazdasági környezete sem kedvez egy lapáremelésnek. Viszont a nehéz gazdasági
helyzettől függetlenül a lapelőállítási költségeink (energia, nyersanyagok) évek óta nem változatlanok,
keményen emelkedőek! A Rádiótechnika áremelését elkerülendő,
az idei lapszámaink 52 oldalasak
lesznek. Cserébe, ezt valami módon
kompenzálandó, a nyomtatott lapból úm. kimaradó tartalmak egy része a honlapunkra kerül. E kényszerűség szülte megoldástól azért azt is
reméljük, hogy az a nyomtatott lapformát kedvelő olvasóink érdeklődését az internetes honlapunk felé
terelgeti.
Végezetül még az idei nyár újdonságáról. A Rádiótechnika egy
július - augusztusi összevont lapszámmal fog jelentkezni, július elején. A következő Rádiótechnika pedig majd a szeptemberi szám lesz.
A nyári kánikulában -, amikor még
a fű sem nő és tisztelt hirdető partnereink a délszaki tengereken koktéloznak -, akkor egy kiadósabb terjedelmű lapszámmal kívánunk
majd kellemes nyaralást kedves olvasóinknak.
Békei Ferenc
ig.-főszerk.
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...bejelentésével kívánunk kedves
Olvasóinknak békés, eredményekben és örömökben gazdag 2010-es
esztendőt! Tavaly januárban az évindító szerkesztőségi cikkünket azzal zártam, hogy reméljük 2010ben nem kell különösebb bejelentéseket tennünk. Az elmúlt év
azonban felgyorsult világunk mottóját igazolta: „Csak a változás állandó”, és be kell látnunk, ez így
van lapunk, a Rádiótechnika esetében is.
A tavalyi esztendő új évi köszöntőjében néhány szerényebb léptékű formai változást jelentettünk
be. Visszatekintve megállapítható,
hogy azokat összességében kedvezően fogadták olvasóink. Gondolunk itt a kapcsolási rajzokon és a
szedett szövegekben egyaránt alkalmazott, nem indexbe tett és ezáltal sokkal jobb olvashatósággal
bíró alkatrész pozíciószámozásokra. Hasonlóképp arra az általános
elvre, hogy ahol csak lehet, a szöveges részekben kerüljük a görögbetűk alkalmazását. Például a mikró nagyságrend görögbetűje helyetti kis u-betűs jelölésére (pl. 10 uH),
vagy annak az akár 10 mikroH
alakban történő írásmódjára.
Megírtuk, szeretjük a nagyon szép,
több ezer éves görögbetűket, csak
hát a számítógépes nyomdai szövegfeldolgozással összebékíthetetlen viszonyban vannak, és ezért
nagy számban súlyos sajtóhibák
forrásai.
A múlt év egyik legnagyobb visszhangot kiváltó cikksorozata „Szerzői
jogok és a hetedik parancsolat” címmel foglalkozott a modern adathordozókhoz és az internethez kapcsolódó vétlen és/vagy szándékos szerzőijog-sértésekkel. (A téma feldolgozását idén folytatjuk, sajnos, van
miről beszámolni.) Nos, részben
ezen a problémakör, részben a kiadványunk számára mind kedvezőtlenebb lapterjesztés viszonyok miatt
hajtunk végre többféle változtatást
2010-ben.

