
Hírlevél ajánló 
 

A hírlevél célja tájékoztató nyújtása elsősorban a felsőoktatásban és kutatásban 
dolgozó szakemberektől főként az ebben a körben dolgozók számára, akik az itteni kutatási, 
szervezési, tudományos események, hírek után érdeklődőknek. Ilyen tájékoztatókra példák 
szép számmal vannak, pl. a Rundbrief Németországban, az AAG értesítő az USA-ban, vagy a 
Home of Geography az interneten. Ezek mind azt mutatják, hogy jótékony hatásuk van az 
adott ország szakmai közösségének szervezettségére.   

Többekben is megfogalmazódott az a szándék, hogy növeljük a hazai geográfus 
közösség információját, ami a szervezettségre és belső kohéziójára is serkentően hathat, 
nyújtson információt a külső érdeklődők felé, generáljon szakmai fórumokat. Az alap persze 
az információ, mi hol történik, hol van hazai konferencia (esetleg olyan nemzetközi, amely 
sokak érdeklődésére adhat számot), kik hirdetnek szakmai workshopokat, megbeszéléseket, 
amelyek másokat is érdekelhetnek, oldani a kutató és oktató intézmények belül kissé zárt 
világát.  

A Hírlevél nem a z MFT műsorfüzetét kívánja pótolni, ill. nem azzal kíván konkurálni. 
Más közösséget (is) megcéloz, más szempontból, más indítékokkal. A geográfia kis szakma, 
mintegy 250-en művelik aktívan az akadémiai szférában, és kb. 150 -200 szakember dolgozik 
a „gyakorlatban”. A célcsoport ez a közösség lenne.  
 
A hírlevél tervezett felépítése: 
 
1. Szerkesztőségi glossza  
2. Tudományos és oktatási események (alapvetően hazai események, rendezvények, MTA 
FTB és albizottságainak eseményei, intézeti, tanszéki szervezésű workshopok, stb.) 
3. Tudományos bizottsági beszámolók (szakmai bizottságok, albizottságok, IGU, IGA magyar 
nemzeti bizottságainak hírei stb.) 
4. Kutatási fórum (tájékoztató – nem nagy számban és terjedelemben – teljesített vagy elnyert 
tudományos, oktatási pályázatokról, kutatási témákról, szakmai eredményekről)  
5. Személyi ügyek – (jubileum, jeles napok, kinevezés, új munkatárs, kitüntetés stb.) 
6. Személyi ügyek – cím és egyéb elérhetőség változások 
7. Szakmai továbbképzések 
8. Új könyvek - röviden 
9. Olvasói fórum 
 
Évente 2-4 megjelenés  
 
Néhány szerkesztési szabály: 
1. A hírek az adott egységektől, egyénektől jönnek, a mögöttes tartalmi felelősség az övék.  
2. Publikálás papíron korlátozott számban történik, az Interneten a 
http://www.geography.hu/hirlevel  cím alatt. 
3. Levélben információ, megjelenésre szánt hírt a  hirlevel@geography.hu címre várunk. 
4. A szerkesztési feladatokat jelenleg Géczi Róbert végzi, a háttér infrastruktúrát az SZTE 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék adja. 
5. A hírlevél elindítására látszik a forrás, a fenntartásra csak elképzelésünk van.  
6.  Mindenek előtt azt kell tudni, szükségesnek ítéli-e a szakma egy ilyen működtetését, ezt 
teszteljük ezzel a próbaszámmal. 
 
 


