
S Z E M L E 

Egy most induló folyóiratról 

A Magyar Taneszköz Kamara (MATAKA), amely a Magyar Taneszközfejlesztők, 
Gyártók, Forgalmazók és Felhasználók Kamarája, ez év januárjától egy új folyóiratot 
indít útjára. A lap negyedévenként látna napvilágot, a címe pedig a sokatmondó szem 
lenne, „A SZEM" mint fényt befogadó érzékszerv, a felvilágosítás és az intellektuális 
befogadás jelképe. Ez a jelképes cím már némileg sejteti, jelzi is a folyóirat legfőbb 
törekvését: szemrevenni és megvilágítani az érdekeltek, az iskolák számára mindazt, ami 
a tankönyv és taneszköz vonatkozásában történik. 

A folyóirat elsősorban tehát tájékoztatást kíván adni a tankönyv- és taneszközpiacon 
történt eseményekről. Dicséretes célkitűzés ez mindenképpen, mert iskoláink bizony egyre 
nehezebben ismerik ki magukat a hirtelen megnövekedett kínálatban. 

Hasonlóképpen elismeréssel kell szólnunk arról a tiszteletre méltó szándékáról is a 
szerkesztőségnek, hogy céljai közt szerepelteti a tankönyvek és egyéb taneszközök kritikáját. 
Szívből kívánjuk, hogy ezt az úttörő kezdeményezést töretlen ügyszeretet és siker 
koronázza, mert ha van, ami nagyfokú odafigyelést, elmélyült, elemző kritikát érdemel, 
az a tankönyv, a taneszköz lehet elsősorban, hiszen nemzedékek egész sora táplálkozik 
belőle, s nevelődik rajta. 

A folyóirat módot akar adni arra is, hogy lapjain a taneszközpiac szereplői 
bemutatkozhassanak, és kölcsönösen egymásra találhassanak. Erdembeli kapcsolatok csak 
kölcsönös és sokoldalú ismeretségek alapján jöhetnek létre, ezért a lapnak ez a törekvése 
is csak helyeselhető. 

A szerkesztőség állandó híradással kíván élni a tankönyvfejlesztés és a taneszközellátás 
tekintetében is. Ez a törekvés bizonyára elősegítheti majd azt a szükséges koordinálást is, 
mely megóvná e területet az ötletszerűségtől, a szétesettség állapotától. 

A laptervi célkitűzések szellemében szerveződnek majd a folyóiratban az egyes 
rovatok. Természetesen az említetteken kívül helyt kapnak még a lapban „A pályázatok 
és a pályázati eredmények", az „Ön is szerkeszti!" elvének gyakorlata, a „Levelező rovat", 
permanens jelleggel a „Hírek, információk", a „Keres-kínál" ajánlások, a közérdeklődésre 
számot tartó „Hirdetések" és az aktualitásokat is szem előtt tartó „Sulinaptár". 

A fentiekből egyértelműen kitetszik, hogy a most induló folyóirat, A SZEM, a szóban 
forgó terület teljes áttekintését és gondozását feladatának tekinti. Csak örülhetünk neki, 
hisz nagy-nagy hiányt pótolva ezzel a fölvállalással. Érthető tehát, hogy fölfokozott 
érdeklődéssel várjuk az első szám megjelenését, majd hosszú távú folytatását azzal az 
őszinte jókívánsággal: minél maradéktalanabbul töltse be a lap vállalt kötelezettségét az 
iskolai gyakorlat hasznára. 
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