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Novice I

QUANTUM PRENEHAL IZHAJATI

Pred šest imi leti je Presek poročal o ame riški reviji Quantum, ki so jo
začeli izd aj ati let a 1990. Najprej so prevajali rusko revij o Kvant , potem pa
so približno polovico revij e izpolnili or iginalni prispevki. Kvant , Quantum
in Presek so sorodni v t em , da so namenjeni mladim br alcem, ki se
zanimaj o za matem atiko, fiziko in astronomija. Nekoliko se razlikujejo
po zahtevnosti in malo bolj po grafični podobi. Quantum je bilo mogoče

videti tudi v knj ižnicah nekater ih naših šol.

Zdaj moramo , žal, o Quantumu govorit i v pret eklem času . Precej
nepričakovano je prišla vest , da je s poletno št evilko po dvanajstih letih
preneh al izhajati . Arthur Eisenkraft je kot predsednik Državne zveze
učitelj ev nar avoslovj a NSTA, ki je delovala kot izd aj ateljica Quantuma ,
v zadnji šte vilki po skusil pojasniti, zakaj je Quantumu zm anjkalo sape.
Mimogred e omenimo, da Arthur Eisenkraft vse od let a 1985 , ko se je
kot opazovalec ud eležil mednarodne fizikalne olimpiade v P ortorožu, vodi
ame riško olimpijsko moštvo . Kmalu se mu je pridružil Larry Kirkpatrick
in skupaj sta za Quantum prisp evala veliko člankov , vprašanj in nalog.

Američani so spoznali Kvant prav preko fizikalnih olimpiad in se
odločili , da ga bodo po skusili pres aditi. V načrt so veliko t ruda vložili
tedanji predsednik NSTA, William Thurston, dobitnik Fieldsove medalje,
najvišjega priznanja iz matematike, Sheldon Glashow, Nobelov nagrajenec
za fiziko , in podpredsednik tedanje sovjetske akademije znanost i. Sredstva
je prispevela ameriška Državna znanstvena ustanova . Tiskanje je prevzela
znana založba Spr inger. Že ti podatki kažejo , da se izdajanja Qu antuma
ne bi mogli lotiti bolj zavze to in premi šljeno. Kljub temu Quantum ni
nikoli dos egel števila naročnikov , ki bi mu omogočilo, da bi živel br ez
podpore. V dr žavah, kakršne so ZDA, mislijo, da revija ne more dalj
časa živet i od podpore. Nazadnje ni bilo druge rešitve, kot da je revij a
preneh ala izhaj ati.

Arthur Eis enkraft vidi vzrok za tako usodo v tem, da ameri ški mate
matiki , fiziki in astronomi Quantuma niso vzeli za svojega. Ameri ški raz
iskovalci z univerz in inštitutov niso objavljali v njem . Ruski raziskovalci,
za razliko od njih , objavlja jo v Kvantu. Eisenkraft je nekoliko razočarano

razdelil st rokovnjake na tiste , ki svoje mis li želijo deliti z mladimi in s širšo
javnostjo t er to znajo narediti , in na tiste, ki t ega nočejo . Morda mislijo,
da bi jih to odvrnilo od raziskovalnega dela, ali celo , da bi prišli zaradi
t ega na slab glas . Vsekakor njihovo okolje tako delo pr emalo upošteva.
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