
Od redaktora

W bieżącym roku ukazuje się jubileuszowy, dziewięćdziesiąty tom Przeglądu Geo-
graficznego. Tym samym jest on najdłużej wydawanym (od 1919 r.) naukowym 
czasopismem geograficznym o zasięgu ogólnopolskim i jednym z najstarszych 
w Europie. W latach 1919–1953 był organem Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego, a od 1954 r. (t. 25) wydawany jest przez Instytut Geografii PAN (od XI 1974 r. 
przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a od IV 1997 r. 
przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Lesz-
czyckiego PAN). Chociaż od dłuższego czasu jest kwartalnikiem, w przeszłości 
niektóre zeszyty były łączone, a w latach 1941–1946 ukazywał się jeden zeszyt 
rocznie. Redaktorami naczelnymi Przeglądu byli: Ludomir Sawicki (1919–1921), 
Stanisław Lencewicz (1922–1938), Eugeniusz Romer i Jerzy Loth (1939–1945), Eu-
geniusz Romer (1946–1949), Stanisław Leszczycki (1950–1979), Jerzy Kostrowicki 
(1979–1993), Jan Szupryczyński (1993–2001). Od lipca 2001 r. redaktorem jest 
niżej podpisany. Od 2001 r. zeszyty są sprofilowane (geografia fizyczna i geografia 
społeczno-ekonomiczna).

Z okazji jubileuszu Przegląd Geograficzny ukazuje się w nowej szacie graficznej. 
Autorem okładki i nowego layoutu jest mgr Tomasz Ryger. W związku z przejściem 
na emeryturę wieloletniej (1980–2017), wielce zasłużonej sekretarz Redakcji, 
mgr Ludmiły Kwiatkowskiej, sekretariat obecnie tworzą: dr Rafał Wiśniewski 
(tel. 22–697 89 28) i dr Maria Bednarek-Szczepańska. Zmianie ulega również adres 
poczty elektronicznej, na który można składać materiały przeznaczone do publi-
kacji: przeglad.geograficzny@twarda.pan.pl.

Na powyższy adres proszę przesyłać materiały wyłącznie starannie dopraco-
wane, sprawdzone, bez justowania. Przypomnę, że Przegląd Geograficzny publiku-
je oryginalne prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne z zakresu szeroko 
pojmowanej problematyki geograficznej i przestrzennego zagospodarowania kra-
ju. Poruszana problematyka dobrze odzwierciedla główne nurty i ewolucję za-
chodzącą w geografii polskiej. Większość artykułów ukazuje się w języku polskim, 
w przeszłości również w językach obcych, obecnie niektóre w jęz. angielskim. Nie 
drukujemy natomiast wstępnych wyników badań i przyczynków, zwłaszcza jeśli 
nie są umieszczone na szerszym tle.
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W naukach geograficznych Przegląd Geograficzny jest niekwestionowanym 
liderem listy „B” czasopism MNiSW. Artykuły w nim publikowane były cytowa-
ne 1457 razy (dane za I kwartał 2016 r., POL-index), co tylko potwierdza pozycję 
naszego czasopisma. Inne polskie periodyki i serie geograficzne, zarówno z Insty-
tutu, jak i spoza niego, odnotowały zdecydowanie mniej cytowań. Przegląd został 
wymieniony w uchwale sejmowej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uczczenia 
100-lecia PTG, a dwa dni później – uhonorowany Medalem Pamiątkowym z okazji 
jubileuszu PTG i Roku Polskiej Geografii (szerzej patrz: Kronika).
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