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2009/4 MediArtS Z E R K E S Z T Ô S É G I  R O V A T

Miután folyóiratunk 2008 óta MediArt néven az Akadémiai Kiadó
gondozásában jelenik meg (jogelôd elôtte 17 éven át a MRE-IN-
FO, illetve a REUMA-INFO), a jelen 8. számmal 2 év mérlegét ké-
szíthetjük el. 

A MediArt mint szakmai és kulturális folyóirat két év alatt 79
szerzôtôl 140 írást közölt. Noha nem a mennyiség számít, e szám-
vetés magunk számára is meglepetés. 110 közlemény 59 orvos
szerzôhöz kötôdik, akik a szakmák sokasága között oszlanak
meg. A 20 nem orvos szerzô között állatorvos, bölcsész, festômû-
vész, gyógyszerész, jogász, mérnök és mûvészettörténész is talál-
ható. Két akadémikus is megtisztelte közleményével folyóiratun-
kat. A szerzôk között külhonban élôk (Izrael, Németország, Ro-
mánia, Svédország, Szlovákia) is vannak. Természetesen a fôszer-
kesztônek nem mindegyik írásra való felkérése járt sikerrel.

A rovatok száma nem kevés, és címük változó, mivel a közle-
mények tartalma örvendetesen variábilis. Állandó, tehát besoro-
lási kérdések nélküli, minden számban megtalálható rovat volt a
„Kortárs fotográfia”. Címe talán nem a legtalálóbb, hiszen azt su-
gallja, mintha napjaink fotografálásáról szólna, pedig a felkérések
alapján egy-egy orvos kollégánk kapott teret, hogy elmesélje a
kezdetektôl milyen tapasztalatokra tett szert a kedvtelésbôl ûzött
fotózás során. E leírások illusztrálásaként a belsô borítón mindig
egy kiválasztott régi felvételüket reprodukáltuk. Hét alkalommal
jelent meg a fôszerkesztô által összeállított „Tudta-e ön, hogy…”
rovat, mely rövid, de érdekes közléseivel nagy olvasottságnak ör-
vendett, amire számos visszajelzésbôl következtethettünk.

Az „Orvostörténelem” rovatban 24, az „Orvostudomány”
rovatban 17, az „Irodalom”-ban 16 írás jelent meg, vagyis ezek
voltak a legtöbbször jelentkezô rovatok. Könyvismertetésre 13 al-
kalommal került sor. Igencsak nehezen különíthetôk el a „Képzô-
mûvészet” (10 cikk) és a „Mûvészet és medicina” rovat (7 cikk)
közlései. Interjúkra is volt példa, valamint olyan különleges írá-
sokra, melyek a „Feltalálók”, a „Meteorológia”, a „Nyelvmûve-
lés”, illetve a „Néprajz” rovatcím alá kívánkoztak.

A 2009-es év elején a kiadó sikeres elôfizetési akciót bonyolított
le a háziorvosok körében, melynek eredményeként megszaporo-
dott az alapellátásban dolgozó kollégák száma olvasóink között.
Ezt az örvendetes körülményt a lap szerkesztése is igyekszik fi-
gyelembe venni.

Továbbra is nyitva állunk minden kedves olvasó számára a
közlések tág tárgykörében. Küldjenek írásokat, hozzászólásokat!
Legyen a folyóirat egyben fórum is!

Jó szívvel kívánok a Szerkesztôbizottság nevében is mindenki-
nek boldogságban eltöltött karácsonyi ünnepeket és jó egészsé-
get, sok sikert az elkövetkezô 2010-es évre!
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