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BEMUTATKOZIK TÁRS-FOLYÓIRATUNK
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK
A hazai földrajztudomány mértékadó folyóirata
A 2017-ben már 141. évfolyamában járó Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaság
tudományos szakmai folyóirata. Első száma 1873. március 1-jén jelent meg. Periodicitása
története során változó volt, eleinte évente tíz számmal jelentkezett, 1934-től havonta, 1939-től
negyedévente jelenik meg. Megjelenése 1873-tól kezdve folyamatos, a kritikus történelmi
időszakokban csak a megjelenések száma csökkent átmenetileg.
A Földrajzi Közlemények – ahogy azt Michalkó Gábor a lap 2011/1. számának Előszavában
írta – „mint az anyanyelvű tudományművelés, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények
közreadásának fóruma, továbbra is a mindenkori szerkesztőségtől elvárt konzervatív, ugyanakkor
haladó elvek mentén kívánja küldetését betölteni”. Már 1882-től az egyes füzetek francia nyelvű
kivonatos tartalmi összefoglalójával, az „Abrégé”-vel, 1888-tól pedig angol és német, esetenként
más idegen nyelven közölt összefoglalókkal igyekezett a hazai tanulmányokat, eredményeket a
szélesebb körben megismertetni a világban. A korábbi (fő)szerkesztők között olyan ikonikus
geográfusokkal találkozhatunk mint Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő, Teleki Pál, Mendöl Tibor és
Pécsi Márton. A lap modernizálásában az elmúlt évtizedekben Gábris Gyula, Nemerkényi Antal,
Kovács Zoltán, Michalkó Gábor és Mari László, illetve Egedy Tamás (valamint a
szerkesztőbizottsági és szerkesztési munkákban részt vevő összes munkatárs) szereztek
elévülhetetlen érdemeket.
Bár a lap struktúrájában időnként történtek változások, a folyóirat régóta ugyanazt a
szerkezetet követi. A kiadvány fő vázát az Értekezések adják, amelyek általában egy ív (35–40
ezer karakter) terjedelemben originális kutatási eredményeket mutatnak be. A negyedéves
periodikában évente 20–30 lektorált tanulmány jelenik meg a természet- és társadalomföldrajz
legváltozatosabb témaköreiből. Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban jelentkezett a folyóirat
tematikus számokkal, amelyek egy kitüntetett témakör aktuális kutatási eredményeit mutatják be.
Lehetőség van Kisebb tanulmányok, fél íves (15–25 ezer karakteres) tanulmányok beküldésére is,
amelyek egy szűkebb témát járnak körül, vagy egy adott témakörben fontos tudományos
részeredményeket tárnak az olvasóközönség elé. A folyóirat állandó rovatai közé tartoznak még a
Krónika és az Irodalom. A Krónika rovatban a földrajztudományt érintő eseményekről,
konferenciákról, aktuális történésekről számolunk be, illetve ebben a rovatban emlékezünk meg a
földrajztudomány képviselőinek kitüntetéseiről, jubileumi évfordulóiról és elhunyt tagtársaink
életpályájáról. A Társasági élet időszakosan megjelenő rovatunkban a Magyar Földrajzi Társaság
életét és tagságát érintő írásokat közlünk. Időszakosan megjelenő további rovataink a Szemle, a
Műhely és a Vita, amelyekbe egy tudományos probléma, műhely, módszer, vagy aktuális
kérdéskör körbejárását, bemutatását várjuk szerzőinktől. Bár az elmúlt években az utóbbi
rovatokba szánt írások száma jelentősen csökkent, továbbra is nyitva tartjuk a lehetőséget ilyen
témájú rövid tanulmányok megjelentetésére.
A Földrajzi Közleményeket a Magyar Földrajzi Társaság tagjai illetménylapként nyomtatott
formában kapják meg. A Magyar Földrajzi Társaság honlapjáról ugyanakkor mindenki letöltheti
az egyes lapszámokat és értekezéseket (www.foldrajzitarsasag.hu/kiadvanyok/foldrajzikozlemenyek).
Egy tudományos folyóiratnál számos tényező jelezheti az eredményességet, a Földrajzi
Közlemények esetében az MTA X. Földtudományok, valamint a IX. Gazdasági- és
Jogtudományok Osztályától az „osztálylistás, tudományos, lektorált folyóirat” besorolás jelzi a
folyóirat tudományos elismertségét. Távlati céljaink között szerepel és fontos mérföldkő lesz a
periodika továbbfejlődésében felvételünk a SCOPUS adatbázisába, amelyhez minden feltétel
biztosított. A nemzetközi szaktekintélyek bevonása a szerkesztőbizottságba, valamint néhány
strukturális változtatás sikeresen járulhat hozzá a lap hazai és nemzetközi presztízsének
emeléséhez.
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