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ANNALES GEOPHYSICAE:

Az Európai Geofizikusok Egyesületének 
új szakfolyóirata

Az Európai Geofizikusok Egyesülete (EGS) legutóbbi gyűlésén (Leeds, 1982 
augusztus) hozott határozatának megfelelően 1983 januárjától kezdve két
havonta megjelenik az Egyesület áj szakfolyóirata, az AN N  ALES GEOPIIY- 
SICAE. Az új folyóirat az egyidejűleg megszűnő francia ,, Annales de Géophysiqne” 
és olasz ,,AnncilidiGeofisica” folyóiratok helyébe lép, 19 tagú szerkesztőbizott
ságának tagjai is részben ezen folyóiratok szerkesztői közül kerülnek ki. Az új 
lap főszerkesztője és a szerkesztőbizottság címe: Stephan Müller, Institute of 
Geophysics, ETll-IIönggerberg, СП — 8093, Zürich,, Svájc.

Áz EGS felépítésének megfelelően az ANNALES GEOPHYSICAE három 
széles kutatási területről fog közölni szakcikkeket. A

Az egyes területek és szerkesztőik:
7. A szilárd Föld és a bolygóbelsők fizikája, szeizmológia és tektonofizika.
R. Madariaga, Institut de Physique du Globe, Université Pierre et Marie 

Curie, 4, place Jussieu-Tour 14 — 24, F —75 230 Paris Cedex 05, France.
2. A hidroszféra és a Föld és a bolygók légkörének fizikája.
R. R. van der Ploge, Institut für Bodenkunde und Standort lehre, Univer

sität Hohenheim, Postfach 700 562, D — 7000 Stuttgart 70, West-Germanv.
3. A bolygóközi térség, a magnetoszféra és a felsőlégkör fizikája.
H. Reme, Centre d ’Étude Spatiale des Rayonnements, CNRS-Université 

Paul Sabatier, В. P. 4346, F —31 029 Toulouse Cedex, France.
A lap díjmentesen közöl eredeti kutatási eredményeket tartalmazó, máshol 

nem publikált tudományos cikkeket. Ezek nyelve elsősorban angol, de eseten
ként francia, német, olasz vagy spanyol is lehet. A rövidebb cikkek terjedelme, 
melyek a ,,levél-szekcióban” kerülnek közlésre, legfeljebb 3 — 4 nyomtatott oldal 
lehet, a hosszabb cikkeké pedig 8 — 1 0  oldal körüli. A közlésre szánt cikkek kéz
irataival szemben támasztott követelmények hasonlóak a többi nemzetközi 
folyóiratnál megszokottakhoz. Az A/4 formátumú, kettes sorközzel és egyik 
oldalon széles margóval rendelkező kéziratok eredetijét és 3 másolati példányát, 
valamint a legfeljebb A/4 méretű ábrákat a téma szerint illetékes szerkesztőnek 
kell elküldeni. A szakcikkeken kívül a lap könyvismertetéseket és a geofizikusok 
számára érdekes rendezvények naptárát is közli. A szerzők a megjelent cikkek 
különlenyomatáiból ötven példányt kapnak díjmentesen.

A lap előfizetési díja az EGS tagjainak kedvezményesen évi 42 Sfr., nem 
tagoknak kb. ennek ötszöröse. A Magyar Geofizikusok Egyesülete révén, amely 
az EGS testületi tagja, lehetőség van 8 példány kedvezményes előfizetésére.

Tagtársaink és a különböző intézmények figyelmébe ajánljuk az új geo
fizikai szakfolyóiratot, ami jó lehetőséget kínál hazai eredményeink nemzetközi 
szintű megismertetésére és mások eredményeinek megismerésére.

(T . Gy.)
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