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Žurnāla Lietišķā Zinātne lasītājam
Arturs Stalažs

Pirms vairākiem gadiem, kāda Latvijas televīzijas raidījuma viesis – gliemežu čaulu
kolekcionārs, paziņoja, ka visiem gliemežiem čaulas ir savītas tikai vienā virzienā. Šāds
apgalvojums parādīja, ka pat cilvēks, kas nodevies konkrētai interesei, ne vienmēr var
pietiekami pārzināt savu jomu. Jā, mēs nekad savā dzīvē nespēsim pārzināt visu, taču mēs
varam dalīties ar citiem savās zināšanās par to ko mēs zinām – tā viens otru papildinot.
Mēdz uzskatīt – tiem, kas daudz zina, ir grūtāk dzīvot... Arī tas ir tiesa. Tomēr ir arī
zināms – ja mēs kaut ko nezinām, mēs pieļaujam savā dzīvē kļūdas un pēc tam cīnāmies ar
kļūdu radītām sekām, kas varbūt nereti mūsos var radīt daudz lielāku stresu nekā papildus
informācija. Tātad – laba informācija nekad nevar būt lieka.
Ar šo īso ievadu tiek aizsākta jauna zinātniski-praktiska žurnāla Lietišķā Zinātne
iznākšana, lai nodrošinātu zinātnes un tās sasniegumu popularizēšanu. Žurnāls paredzēts,
lai ikvienam būtu iespēja uzzināt par to, kas ar mums un ap mums notiek, noticis un notiks
– tā, lai katram lasītājam būtu iespēja izlasīt gan vispārīgu, gan praktisku informāciju.
Žurnāla izdošana, vismaz sākumā, paredzēta elektroniskā formātā, cerot, ka ar laiku
būs arī tā atbalstītāji, kas palīdzēs izdot arī drukātu izdevumu, kuru lasītājiem būtu iespēja
iegādāties un noglābāt grāmatu plauktā starp citiem vērtīgiem izdevumiem. Lietišķā
Zinātne noteikti noderēs arī skolu bibliotēkām, lai, zinot gribošiem skolniekiem, būtu kur
pasmelties informāciju.
Atšķirībā no komerciālajiem žurnāliem, šī žurnāla mērķis – sagatavot izglītojošu
informāciju, kas nav izpušķota skaistām frāzēm vai saīsināta, lai iekļautos atļauto lappušu
skaitā. Žurnāla Lietišķā Zinātne idejas autoriem (gan pašiem, gan no pazīstamu kolēģu
puses) ir nācies saskarties ar problēmu, ka līdz lasītājam bieži vien nenonāk tā informācija,
kas sākotnējā raksta manuskriptā bijusi iesniegta kādam no komerciāla rakstura
izdevumiem.
Te ir laiks norādīt, ka ne vienmēr speciālā informācija ir pietiekami saprotama un
labi uztverama, ja tā tiek pasniegta īsu ziņojumu veidā (starp reklāmām), kā tas vārētu būt
piederīgi vienīgi tiem preses izdevumiem, kas pamatā publicē ikdienas notikumu ziņas.
Līdz ar to, aicinām visu jomu speciālistus brīvprātīgi piedalīties žurnāla idejas atbalstīšanā
un sabiedrības informēšanā par to, ko varbūt labi pārzina paši speciālisti un, par ko būtu
nepieciešams pastāstīts arī citiem – un, varbūt tiem, kas būs jaunie speciālisti nākotnē.
Un tā, varam sākt... Žurnāla Lietišķā Zinātne iznākšana tiek aizsākta ar īsu rakstu Arī
gliemežiem ir "kreiļi", kā atbildei par pirmajā rindkopā norādīto gliemežu čaulu vijumu
jautājumu. Lasi šo un nākamos rakstus un gūsti zināšanas.

Lietišķā Zinātne – lasi un izglīto sevi! Ziņas par zinātniskajiem atklājumiem un sasniegumiem – tieši no zinātnieka lasītājiem. Praktiski padomi,
ieteikumi un cita zinātnieku sagatavota informācija, Latvijā veiktu pētījumu apskati.

ēpasts: editor @ rpd-science.org

mājaslapa: http://www.rpd-science.org/LZ

1

