
ELŐSZÓ 

A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztályának létrejötte következtében megszülethetett a jelen számmal meginduló 
új folyóirat. A saját folyóiratokkal rendelkező új Osztály, valamint a földtan és 
bányászat döntő tudományos kérdéseinek akadémiai kiemelt témává emelése fon-
tos állomás a hazai tudomány fejlődésében. Minden elvi vonatkozásban felelős 
központi szervet, egységes irányítási lehetőséget kapott két egymásra utalt és 
világviszonylatban is egyre nagyobb jelentőségű tudománycsoport, melyek műve-
lésében sajátos módon kapcsolódik a regionális kutatás az egész Földre kiterjedő 
nemzetközi tudományos együttműködéssel. 

Ez meghatározza folyóiratunk ez idő szerinti három legfontosabb feladatát: 

1. megvilágítani a föld- és bányászati tudományok hazai és nemzetközi 
fejlődését, elsősorban alapkutatási vonatkozásban, 

2. kritikailag és időben felhívni a figyelmet tudományágaink új döntő 
kutatási kérdéseire, 

3. elősegíteni tudományágaink hazai magas szintre emelését. 

Az első feladattal kapcsolatban az Osztály keretébe tartozó tudományágak 
hazai ill. világhelyzetének olyan megvilágítására helyezzük a súlyt, amely a szű-
kebb tudományszakon kívül a föld- ill. bányászati kutatók egésze számára tanul-
ságos. 

A döntő kutatási kérdések helyes meghatározása és a különböző kutatási 
ágak optimális arányának megállapítása érdekében értékelően foglalkoznunk kell 
tudományos intézeteinkben, bizottságainkban, társulatainkban végzett munkák 
eredményeivel és terveivel, a jelentősebb hazai és nemzetközi szakmai események 
tudománypolitikai vonatkozásaival, a hazai és nemzetközi irodalom új műveivel. 
Egyben helyet kell biztosítanunk a külföldön szerzett megismerések itthoni elter-
jedésének. 

A harmadik feladat érdekében megvilágítani kívánjuk folyóiratunkban az 
Osztály tudománypolitikai felfogását és nyílt kérdéseit. Vizsgáljuk a módszereket, 
melyekkel a nagymértékben szaporodó kutatási adatok hasznosítását, a tudományos 
eredmények sokaságának megismertetését és kiértékelését, a tudományos beszámol-
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tatást viszonyaink közt legcélravezetőbb módon lehet elérni. Nagy jelentőséget tulaj-
donítunk tudományágaink kollektív kutatási és káderutánpótlási kérdései tanul-
mányozásának. Általában folyóiratunkkal elősegíteni kívánjuk a széles körű, 
a hazai és nemzetközi szakmai vonatkozású kérdések jelentőségét helyesen felmérni 
tudó szakemberek fejlődését. 

Ehhez kérjük és várjuk szaktársaink segítségét. 
Sz.-K. E. 
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