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A SZERVEZŐK ELŐSZAVA 
 
Több mint öt éve fogalmazódott meg először egy földrajzos konferencia szervezésének gondolata 

a Szegedi Egyetemen, s 2000 nyarán fogtunk a szervezés előkészületeihez. Az első – gyanakvással 
vegyült – visszhangok után kissé elbizonytalanodva kezdtünk a szervezésnek. Több érv szólt mégis 
amellett, hogy szükség van egy átfogó földrajzos konferenciára. 

• Szerte a világban vannak rendszeres országos konferenciái e jellegzetesen nemzeti tudománynak, 
• Az MTA Földrajzi Bizottságának Geomorfológiai Albizottsága 1994-ben elindított egy évente 

szeptember utolsó hétvégéjén szervezett, terepbejárással is egybekötött geomorfológus 
találkozót, amely igen nagy népszerűségre tett szert. A kezdetben 30-40 fős találkozó később 
már a száz főt is közelítette, melyen a szakma „nagy öregjeitől” a kezdő kutatókig mindenki 
rész vett aki tehette.      

• Az elmúlt két évtizedben lényegesen kibővült a földrajzos képzés (hallgatói létszám 
gyarapodása, a geográfus szakképzés megindítása, felsőoktatási intézményrendszer bővülése), 
s ennek következményeként a szakmát kutatóként művelők száma megtöbbszöröződött.  

• A frissen végzett népesebb korosztálynak természetes igénye volt arra, hogy megteremtse 
gondolatcseréjének fórumát, így jöttek létre a PhD-s találkozók – igen szép létszámmal. 

• A fentebb említett lehetőségek ellenére kevés a fórum, ahol a geográfusok tudományos 
eredményeiket megismertethetik és a legfontosabb kérdésekről vitázhatnak.  

• A Magyar Földrajzi Táraság nyári vándorgyűlése, amely a földrajzos társadalom legjobb 
fórumának kívánkozna, gyakorlatilag az egyetemi oktatók távollétében zajlik ♠ az egyetemi 
programok (felvételik, terepgyakorlatok) természetes következményeként. 

A gyorsan változó – paradigmaváltással küzdő – szakmánkban vélhetően még tovább lehetne keresni 
az érveket a konferencia megrendezése mellett. Azonban az elmúlt fél év nagyszámú jelentkezéssel 
megerősített visszajelzései is ennek szükségességét támasztották alá. 

A több mint kétszáz bejelentett tanulmány azt a kellemes-kellemetlen problémát is felvetette, 
hogy a konferencia két és fél napjába nem szorítható bele ennyi előadás, ezért a beküldött absztraktok 
alapján két „előzsűri” (a konferencia 12 fős tudományos testülete) választotta ki azt a kb. száz témát, 
amely előadásra kerül, a többiek pedig poszterként mutathatók be. Fontosnak tartjuk azonban 
megjegyezni, ez a kényszerű szűkítés nem jelent feltétlenül minősítést. Éppen ezért sem az absztakt 
kötetben, sem a jelenleg közreadot CD-n nem jelöljük a bemutatás módját, valamennyi anyagot 
egyenrangúan közlünk ♠ a szerzők ABC szerinti sorrendjében. 

Az absztrakt kötetben 295 szerző 212 előzetes tanulmányát közöltük. A CD-n a 2001. október 7-
ig beérkezett 213 szerző 155 tanulmányát tudjuk bemutatni. (A CD-n közölt tanulmányok között 
szerepel néhány olyan is, amelyik még nem volt az absztrakt kötetben jelezve!)  

A CD számára beküldött anyagokban a szerzők zöme jól kihasználta a terjedelmi korlátozottság 
„lazaságát” és a színes ábrák, képek megjelentetésének lehetőségét.  

A szerkesztés során tartalmi javításokat nem tettünk (ilyen terjedelmű anyagnál ennyi idő alatt 
nem is lett volna rá módunk), arra viszont törekedtünk, hogy a kiadványban megjelentett cikkek 
arculata egységes és kinyomtatható legyen. Így a több mint 3000 oldalnyi munkából mindenki 
megfelelő formában elérheti a számára legfontosabb anyagokat. 

 A CD tartalmában való eligazodást tartalomjegyzék (a szerzők ABC szerinti sorrendjében) és 
névmutató segíti. A társszerzős publikációk esetében a megadott szerzői sorrendet vettük figyelembe, 
de a névmutató alapján valamennyi szerző, valamennyi közlésre leadott munkája egyértelműen 
megtalálható. 
 
Szeged, 2001. október 8. 
 


