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SZERKESZTŐI ÜZENETEK -

M ITTEILU N G EN DÉR RE D AK TIO N .

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
A Szakosztály választmánya 1913. február 20-i ülésén elhatározta, hogy
„ Barlangkutatás* címen folyóiratot indít, melynek célja a magyar barlangkutatás
eredményeit, nevezetesen a Szakosztály tevékenységét megismertetni.
Folyóiratunk egyelőre 2 — 3 ívnyi terjedelmű füzetekben évente négyszer fog
megjelenni. Minden füzetben egy nagyobb vagy több kisebb eredeti értekezést s
több állandó rovatot közlünk.
Anyaegyesületünk és más hazai tudományos társulatok és folyóiratok pél
dájára folyóiratunk végén függeléket hozunk, hogy német vagy más nyelvű for
dításban tudományos törekvéseinket a külfölddel is megismertessük.
Folyóiratunk kizárólag a tudományos barlangkutatást szolgálja s csekély
terjedelme miatt csak kisebb dolgozatok és jelentések közlésére való. Felkérjük
ennél íogva munkatársainkat, hogy közleményeiket lehetőleg tömören irják.
A kéziratok félívnyi papiroson csak az egyik oldalon a szokásos szegélylyel ellátva olvashatóan Írandók. Betoldásokat vagy mondatszerkezeti javításokat
csak a kéziratban fogadunk el. A közlemények tartalmaért az szerzők felelősek.
A Szakosztály Írásért és fordításért nyomtatott oldalonkint 2 kor. tisztelet
díjat fizet. Ezenkívül a szerzőknek közleményeiből 50 magyar és német boritéknélküli különlenyomat jár.
Folyóiratunk évi előfizetési ára 5 kor. A Szakosztály tagjai a „Barlangkuta
tást" díjmentesen kapják. A z előfizetők a szavazati jogon kivül a rendes tagok
jogait élvezik.
Felkérjük lelkes előfizetőinket, hogy lapunkat terjesszék.

MITTEILUNGEN DÉR REDAKTION.
In dér am 20. Február 1913 abgehaltenen Sitzung dér Fachsektion wurde
die Herausgabe einer Zeitschrift unter dem Titel „ Barlangkutatás“ beschlossen.
Diese Zeitschrift verfolgt den Zweck, die Resultate dér Höhlenforschung in Ungarn,
vornehmlich aber die Ergebnisse dér Tátigkeit dér Fachsektion zu veröffentlichen.
Die Zeitschrift soll einstweilen viermal jáhrlich in je 2 — 3 Druckbogen umfassenden Heften erscheinen. Jedes Heft soll eine
gröfiere oder mehrere
kleinere Originalabhandlungen und mehrere bestándige Rubriken enthalten.
Dem Beispiele dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft und anderer
ungarischen Körperschaften folgend, soll dér Zeitschrift ein Anhang beigegeben
werden, um unsere wissenschaftlichen Bestrebungen in deutscher oder einer anderen
fremdsprachigen Übersetzung auch dem Auslande zugánglich zu machen.
Unsere Zeitschrift dient ausschlieÖlich dér wissenschaftlichen Speláologie
und kann wegen ihres geringen Umfanges nur kürzeren Arbeiten und Berichten
Platz geben. Unsere Mitarbeiter seien deshalb höflichst ersucht, sich möglichst
kurz zu fassen.
Die Manuskripte sind auf halben Bögen, nur einseitig geschrieben, und mit
dem üblichen Rand versehen anzufertigen. Nachtrágliche Einschaltungen oder
Ánderungen in dér Satzfolge sind nur im Manuskript zulássig. Für den Inhalt
dér Publikationen sind die Verfasser verantvvortlich.
Die Fachsektion bezahlt sowohl für den Originaltext als auch für die Über
setzung pro Druckseite ein Honorar von 2 Kronen. Überdies habén die Autoren
Anspruch auf je 50 ungarische und fremdsprachige Separata ohne Umschlag.
Dér Pránumerationspreis dér Zeitschrift betrágt 5 Kronen jáhrlich. Mitglieder
dér Fachsektion erhalten dieselbe unentgehtlich. Abonnenten genieÖen abgesehen
vöm Stimmrecht allé Rechte dér ordentlichen Mitglieder.
W ir ersuchen um gefállige Empfehlung unserer Zeitschrift.

