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Novo mo{tvo
Po dvanajstih letnikih (71 (1999)–82 (2010)) oziroma prek tri tiso~ {esto urejenih straneh je Drago Perko mesto urednika Geografskega vestnika prepustil novemu oziroma dvanajstemu uredniku revije.
Urednik sem postal dosedanji upravnik revije, ki sem to zadol`itev opravljal od letnika 78 (2006). Novo
mesto upravnika je zasedel Rok Cigli~. Z menjavo urednika in upravnika se je deloma »prevetril« tudi
preostali uredni{ki odbor, predvsem v `elji po delni pomladitvi ter ve~ji spolni uravnote`enosti ~lanov
uredni{kega odbora. Med dosedanjimi 36 ~lani uredni{kih odborov, ki so sooblikovali politiko revije
od letnika 26 (1954), sta bili le dve `enski. V zdaj{njem uredni{kem odboru se jim pridru`ujejo tri, ki
tvorijo ~etrtino ~lanov tokratnega uredni{kega odbora. Dosedanjega hrva{kega ~lana uredni{kega odbora akademika Andrijo Bognarja (~lan uredni{kega odbora 6 let) je zamenjala predavateljica na Oddelku
za geografijo Prirodoslovno-matemati~ne fakultete Univerze v Zagrebu (Hrva{ka) Sanja Faivre. Predstavnika uredni{kega odbora z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Jerneja
Zupan~i~a (~lan uredni{kega odbora 12 let) je zamenjala Katja Vintar Mally, predstavnika Oddelka za
geografijo Fakultete za humanisti~ne {tudije Univerze v Kopru Antona Gosarja (~lan uredni{kega odbora 3 leta) pa Valentina Bre~ko Grubar. Med novimi ~lani uredni{kega odbora sta {e Uro{ Horvat, ki
je na mestu predstavnika Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru zamenjal Ano
Vovk Kor`e, in Predrag Djurovi}, predavatelj na Geografski fakulteti Univerze v Beogradu (Srbija), kot
nov tuji ~lan uredni{kega odbora, s katerim `elimo okrepiti prisotnost revije na zahodnem Balkanu.
Da pa bi v reviji vendarle obdr`ali nekaj kontinuitete, kot ~lani uredni{kega odbora ostajajo: Matej
Gabrovec, predstavnik Zveze geografov Slovenije, akademik Andrej Kranjc, predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Drago Perko, predstavnik Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC
SAZU, ter preostala dva tuja ~lana Ugo Sauro z Oddelka za geografijo Univerze v Padovi (Italija) in Walter Zsilincsar, zaslu`ni profesor Univerze v Gradcu (Avstrija).
Revijo, ki je lani praznovala 85 let ustanovitve, ~aka v prihodnje ve~ izzivov. Najve~ji je vsekakor
vklju~itev v eno od svetovnih baz citiranosti, podobno kot je sorodnim revijam Acta geographica Slovenica, Acta Carsologica in Geodetski vestnik `e uspelo. Opaziti je, da se predvsem uveljavljeni avtorji
raje odlo~ajo za objavljanje v revijah, ki so v bazah citiranosti, kar je povsem razumljivo, saj te prina{ajo ve~ ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) to~k in tudi mo`nost
citiranosti, ki je eden od pogojev za pridobivanje nacionalnih projektov s strani ARRS. Opaziti je tudi
pove~ano konkurenco s strani sorodnih revij, ki izhajajo na univerzah (na primer Dela, Revija za geografijo, Annales), saj se o~itno zaposleni na univerzah raje odlo~ajo za objavljanje v njih. Po drugi strani
pa opa`amo, da je revija postala zanimiva za objave avtorjev iz nehumanisti~nih znanosti, ki v svojih
osrednjih nacionalnih revijah pridobijo za ~lanke manj ARRS to~k kot v humanisti~nih revijah. Kljub
temu bo »novemu mo{tvu« izziv, kako pritegniti nazaj kak{nega geografskega avtorja.
@e v letniku 80 (Perko in Zorn 2008, 25) smo zapisali, da bomo za ~lanke za~eli pridobivati tako imenovane identifikatorja digitalnega objekta DOI (Digital Object Identifier), a nam to do leto{njega letnika
{e ni uspelo. Se pa na to pripravljamo in smo zato tudi spremenili na~in navajanje literature v ~lankih,
kjer je sedaj obvezno treba dodati oznake DOI.
[e naprej ostaja izziv zagotavljati najvi{jo kakovost v tehni~nem smislu, predvsem slikovnega in
kartografskega gradiva. Zaradi ve~je mednarodne vpetosti revije, pa bo v prihodnje treba razmisliti ali
o raz{irjenih povzetkih (extended summary) v angle{kem jeziku (povzetke smo v novih navodilih raz{irili
na najmanj 5000 znakov) ali celo o dvojezi~nosti revije po zgledu Acte geographice Slovenice.
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Kon~amo z `eljo, da bi imeli pri nastopu na{ega dela ~im manj za~etni{kih te`av, ter s pozivom, da
za revijo napi{ete ~im ve~ kakovostnih prispevkov.
Matija Zorn, urednik
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