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B. Lõrinczy Éva (fõszerk.)
Hosszú Ferenc (szerk.):

Új magyar tájszótár IV.

Az Új magyar tájszótár a magyar nyelvjárási
szókincs, szólások és közmondások bemu-
tatásával a 20. századi magyar parasztság
anyagi-szellemi mûveltségérõl ad képet,
ezzel együtt a hagyományõrzést és az ér-
tékmentést is szolgálja. Használói a nyelvé-
szeken kívül a néprajzosok, irodalmárok,
tanárok, fordítók, az állat- és növényvilág
kutatói és sok más szakma mûvelõi.

Marosi Ernõ (fõszerk.)
Acta Historiae Artium

A folyóirat Marosi Ernõ szerkesztési kon-
cepciójának megfelelõen sikeresen közve-
títi a magyar mûvészettörténet eredmé-
nyeit, s egyre növekvõ számban vonzza
magához az európai mûvészettörténet-
tudomány neves képviselõit és tehetséges
fiataljait. Marosi Ernõ szakmai tekintélye,
széles körû nemzetközi kapcsolatai és fõ-
szerkesztõi munkája eredményeként telje-
sen megújult Közép-Európa egyetlen ide-
gen nyelvû mûvészettörténeti folyóirata, az
Acta Historiae Artium.

Székely András (szerk.)
Acta Veterinaria Hungarica

Székely András 20 éve látja el az Acta Veteri-
naria Hungarica szerkesztõi teendõit. Nem-
csak magas színvonalon fordítja, lektorálja
az angol nyelvû tanulmányokat, de nagy

hozzáértéssel szerkeszti is a folyóiratot, to-
vábbá részt vesz a lap digitális nyomtatá-
sának elõkészítésében.

Lozsádi Károly – Környei Vilmos
Gyermekkardiológia I.-II.

E hazai viszonylatban hézagpótló gyer-
mekkardiológiai kézikönyvben megtalál-
hatók mindazon korszerû ismeretek, ame-
lyek segítségével a szívbeteg gyermekek-
kel találkozó orvosok a mindennapi mun-
kájuk során felmerülõ kérdéseket megvá-
laszolhatják. Világosan tagolt fejezetek,
számtalan eredeti fénykép, röntgenkép,
echocardiogram, EKG-görbe és grafika
segíti az olvasó gyors tájékozódását.

Mistéth Endre
Méretezéselmélet

A könyv a mûszaki létesítmények techno-
lógiai, erõtani és hidraulikai méretezésével
foglalkozik. A tervezett élettartam, a vállalt
kockázat és a kapacitás összefüggéseit a
valószínûségszámítás és a matematikai sta-
tisztika elméleti módszereinek felhasználá-
sával tárgyalja.

Láng István (fõszerk.):
Környezet- és természetvédelmi

lexikon I-II.

Közel 10 000 címszó, 1500 színes fotó,
ábra, térkép (köztük a magyarországi nem-
zeti parkok részletes térképei) két súlyos
kötetben. 12 szerkesztõ irányításával, kb.
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250 szakértõ közremûködésével 350 szer-
zõ írta a szócikkeket. (Megjelenéséhez
nemcsak a Biológiai Osztály kutatói járul-
tak hozzá, magukénak érezhetik más
osztályok is, például az Agrártudományi,
a Földtudományi, a Jogi és a Közgazdasági
Osztály).

Lakatos István
Progress in Mining and

Oilfield Chemistry
(könyvsorozat)

A Lakatos István szerkesztette könyvsoro-
zat mind hazai, mind nemzetközi vonatko-
zásban hiánypótló publikációs fórum azon
kémiai orientációjú interdiszciplináris alap-
és alkalmazott kutatások számára, amelyek
célja a szilárd és folyékony ásványi nyers-
anyagok feltárását, kiemelését, tárolását és
szállítását megalapozó technológiák haté-
konyságának növelése. A tanulmányok
szerzõi a bányászati kémia legjelesebb
képviselõi.

Lovas István (fõszerk.)
Heavy Ion Physics

Lovas István legfõbb érdeme, hogy újjá-
élesztette a már-már feledés homályába
veszõ Acta Physica Hungaricat, amely 1995
óta az Acta Physica új sorozataként, Heavy
Ion Physics címen jelenik meg. A folyóirat

az elméleti és kísérleti nehéz-ion fizika te-
rületérõl közöl színvonalas tanulmányokat.

KIADÓI JAVASLAT

Simon Judit  (szerk.)
Journal of Thermal Analysis

and Calorimetry

Simon Judit 1969 óta a Journal of Thermal
Analysis, a szakterület elsõ nemzetközi
folyóiratának fõszerkesztõje. A tudomá-
nyos igényt követve 2000 óta a folyóirat
tartalmilag kiegészült a kalorimetria téma-
körrel. A folyóirat méltán sorolható a vilá-
gon megjelenõ legjelentõsebb termoanali-
tikai szaklapok közé.

Magyar-német – Német-magyar szótár
Fõszerkesztõk: Halász Elõd, Földes

Csaba és Uzonyi Pál

A Halász Elõd, Földes Csaba és Uzonyi Pál
nevével fémjelzett szótárak, melyeknek kö-
tetszerkesztõi Tóth Ákos és Földes Zsu-
zsanna, ötvözik a több évtizedes szótárírási
hagyományt és tapasztalatot a lexikográfiai
kutatás legmodernebb eredményeivel. Az
Akadémiai Kiadó szótármûhelyében létre-
hozott, SGML-alapú adatbázis megterem-
tette annak a lehetõségét, hogy a szótárakat
teljeskörûen, alaposan átdolgozhassák és
újraírhassák.


