
© 2017 Akadémiai Kiadó

Magyar Tudomány 178(2017)10, 1179–1180
DOI: 10.1556/2065.178.2017.10.0

Köszöntő

TISZTELT OLVASÓK ÉS SZERZŐK!

Az 1840-ben, Academiai Értesítő néven alapított Magyar Tudomány mint a legré-
gebbi, magyar nyelvű, tudományos folyóirat a hazai és nemzetközi tudományos-
ság számára egyfajta jelenkori archívum feladatát tölti be. A lapban megjelenő 
közlemények, dialógusok, beszámolók a hazai és a külhoni magyar tudományos 
kultúra mindenkori, sokszínű tükrét képezik. Ezért is tartjuk kiemelten fontos-
nak, hogy a folyóiratban megjelenő információk a hazai mellett a nemzetközi 
nyilvánosság részét is képezzék.

Az MTA Elnöksége határozata alapján 2017. október 1-től a Magyar Tudomány 
szerkesztési, tervezési, tördelési, nyomdai, illetve terjesztési és marketingfelada-
tait az Akadémiai Kiadó látja el, amely számos akadémiai kiadvány gondozásáért 
felelős. A kiadó végzi a nyomtatott, illetve a hamarosan jelentősen módosított 
online változat előállítását is. A Magyar Tudományos Akadémia és az Akadémiai 
Kiadó között szerződés szabályozza az együttműködés részleteit.

A Magyar Tudomány tartalmáért, a lapban megjelenő anyagok tematikájáért, a 
megjelenés időzítéséért a havilap szerkesztőbizottsága felelős, melyben a főszer-
kesztő, a szakszerkesztők és az olvasószerkesztő vesznek részt. A szerkesztőbi-
zottság munkáját az MTA Elnökségi Titkársága felügyeli, és az MTA Tudomá-
nyos Osztályaiból delegált, az egyes szakterületek világában szakértő tanácsadó 
testület segíti.

A Magyar Tudomány nyomtatott változata 2017 októberétől új formai 
megjelenésben és módosított szerkesztési elvek (lásd Ajánlás a szerzőknek) sze-
rint jelenik meg. A Magyar Tudomány havonta megjelenő példányait, amennyi-
ben arra igényt tartanak, postai úton juttatjuk el az MTA rendes és levelező tagja-
inak az általuk megadott postai címre. A lap széles körű terjesztése is megújul, az 
egyes füzetek folyamatosan megvásárolhatók lesznek a nagyobb nagyobb köny-
vesboltokban. A nyomtatott számok előfizethetők.

A Magyar Tudomány 2018-tól a kéziratok menedzseléséhez, a cikkek beadásá-
hoz, bírálásához és a szerkesztőségi munka hatékony és nyomon követhető mű-
ködéséhez az OJS (Open Journal System) szoftvert vezeti be. Az angol nyelvű 
összefoglalóval kiegészített tanulmányokkal még nagyobb láthatóságot érünk el, 
amely mindannyiunk érdeke. Az online változatban lehetőség lesz a szerzők élet-
rajza és fényképe mellett színes ábrák megjelentetésére is. A közlemények DOI 
azonosítót is kapnak, ezzel is emelkedik nemzetközi nyilvánosságuk.
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1180 KÖSZÖNTŐ 

Magyar Tudomány 178(2017)10

A Magyar Tudomány online változata a Magyar Elektronikus Referenciamű 
Szolgáltatás (www.mersz.hu) keretében jelenik meg mint önálló tartalom, és re-
gisztrálás után szabadon hozzáférhető. 

Kreatív és proaktív együttműködésüket kérve és abban bízva mindannyiukat 
tisztelettel köszönti

Budapest, 2017. október

Dr. Falus András

A Magyar Tudomány főszerkesztője
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