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Quo vadis Biomechanica Hungarica?

Ötödik számához érkezett a Biomechanica 
Hungarica. Bár az évi két megjelenés nem 
egy nagy szám, de összehozni ezeket felért egy 
ötös ikres vajúdással. Szinte egy időben az első 
szám megjelenésével egy új tendencia jelent-
kezett a világban a tudományos folyóiratok 
vonatko zásában. Hála az internetnek és az 
erre épülő online folyóiratírás megszületé-
sének, napjainkban zúdulnak ránk a cikk   -
írás  ra buzdító felkérések. Se szeri, se száma 
a szubspecializálódott folyóiratoknak, szinte 
ful  lasztó a tudományos háttéranyag tömege. 
Míg néhány évtizede apró betűs folyóirat-kivo-
natokat böngésztünk az Index Medicus olda-
lain, és minden egyes cikk megszerzéséért sok 
időt és energiát pazaroltunk, napjainkban a 
gondot a bőség zavara: az eligazodás, a szelek-
ció és mindezek szintézise jelenti. Bár mond-
hatni minden szakmának megvannak a pati-
nás, szinte vakon referenciaként használható 
folyóiratai, az új generációs tudományos folyó-
iratok is egyre inkább követelik a helyüket. Az 
elit klubot jelentő impakt faktoros csoportba 
nehéz a bekerülés, amire a bennülők kényesen 
vigyáznak is. Míg a gondolat a folyóirat impakt-
jának méréséről nagyon is okos és hasznos 
volt, a „multizmus” az életnek erre az oly 
ne mes területére is rá  nyomta a bélyegét. Szak-
területeket szélesen lefedő multinacionális 
kiadók maroknyi csoportja uralja a tudomá-
nyos folyóirat-kiadás túlnyomó részét, akik 
ügyes praktikákkal igyekeznek növelni évről 
évre folyóirat-arzenáljuk minden egyes tagjá-
nak tudományos súlyát.

Ezekre a túlzsúfolt vizekre evezett a Biome-
chanica Hungarica. A hajóra nehéz utast ta -
lálni, a hajónak nehéz üzemben tartót találni, 
és nehéz nem ütközni hasonló kis hajókkal. 
Ugyanakkor a modernségünk mellett egyfajta 
hagyománytiszteletből mindaddig fenntart  -
juk a papír alapú megjelenést is, amíg ennek 
az anyagi feltételei megteremthetőek. Ennek 
könnyítésének ugyanazok a feltételei, mint 
a folyóirat szakmai súlya növelésének: növelni 
kell az olvasótábort.

Buzdítok minden, a biomechanika bármely 
területén dolgozó kutató, fejlesztő és gondol-
kodó kollégát, hogy segítsenek a folyóirat élet-
ben tartásában, aminek a folyóiratban való 
közlés és az abban közölt cikkekre történő 
utalá sok és refl exiók közreadása a leghatéko-
nyabb módszere.

És hogy pozitív gondolattal zárjam az 5. szám 
nyitó cikkét, örömmel tudatom minden ér -
deklődővel és érintettel, hogy a Biomecha -
nica Hun garica online változata felkerült a 
DOAJ (Directory of Open Acces Journals) 
adat bázisba. Ez a mi számunkra egy nagy 
lé  pés, és – mivel utálom a közhelyeket is és 
a kishitűséget is – bizakodva hozzáteszem, 
hogy nagy lépés a biomechanika tudománya 
szá mára is.

További hasznos folyóirat-olvasást és szorgos 
publikálást kívánok mindenkinek!


