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ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, SERIA GEOGRAFIE
LA 70 DE ANI – scurt istoric
În 2021, revista Analele Universității din București – Geografie celebrează
70 de ani de apariție editorială în cadrul Universității din București.
Având cea mai lungă istorie printre publicațiile Facultății de Geografie
de la Universitatea din București, revista este considerată prima revistă
științifică cu apariție continuă care a reunit de-a lungul anilor contribuții
importante ale unor profesori remarcabili și cercetători însemnați din
lumea geografilor români.
Primul număr al revistei s-a intitulat Revista Universității C.I. Parhon
și a Politehnicii București – seria Științe ale Naturii, a apărut în 1952 și a
inclus articole scrise în limba română, cu rezumate în rusă și franceză în
următoarele domenii: matematică, fizică, chimie, tehnică, geologie și
biologie.
Reunind articole ale profesorilor de la Universitatea C.I. Parhon și
Institutul Politehnic din București, revista a oferit încă de la primul
volum publicații trimestriale cu două serii alternative, una cuprinzând
studii în domeniul științelor naturii și cealaltă în domeniul științelor
sociale. În paginile revistei din seria Științe ale Naturii au fost publicate
articole din diverse subramuri aparținând geografiei fizice (geomorfologie, climatologie, hidrologie etc.), precum și geografiei umane (geografia
așezărilor, geografia populației, geografie socială etc.).
Din 1956 revista își va schimba denumirea în Analele Universității
C.I. Parhon București și va publica doar contribuțiile științifice ale
autorilor acestei universități. În 1962, odată cu schimbarea numelui
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Universității C.I. Parhon în Universitatea din București, noul titlu al
revistei va fi Analele Universității din București, titlu purtat până în
prezent.
La începutul anilor 1960 a apărut o serie separată privind domeniul Geologie-Geografie, ca o consecință a începutului procesului de
diversificare pe domenii în cadrul științelor naturii. Volumul XVII/1969
al revistei Analele Universității din București este primul număr dedicat
domeniului Geografiei, având ca editor responsabil pe Profesorul
universitar dr. Mihai Iancu și ca membri ai redacției pe profesorii:
Victor Tufescu, Ioan Popovici, Vasile Cucu, Grigore Posea, Ion Rădulescu,
Constantin Herbst, Valeria Velcea și Nicolae Caloianu (secretar).
Articolele sunt scrise exclusiv în limba română, cu rezumate în rusă și
franceză sau engleză. Pe de altă parte, domeniul Geologiei este tratat în
volume separate, care vor păstra aproximativ aceeași structură.
Redactorii responsabili ai revistei au fost în continuare personalități
recunoscute în lumea academică și cu vastă experiență redacțională:
Vasile Cucu, Mihai Grigore, Florina Grecu.
Volumele ulterioare ale revistei Analele Universității din București –
Geografie vor include, după prezentarea articolelor științifice, o serie de
note, comentarii, recenzii ale aparițiilor editoriale și rezumate ale evenimentelor științifice care au avut loc în același an sau cu un an înainte;
materialele încep să apară și în limbi de circulație internațională.
După anul 2000, trei numere au fost dedicate unor date importante
pentru dezvoltarea geografiei:
1) în 2000 – volum dedicat centenarului învățământului geografic
la Universitatea din București (1900-2000);
2) în 2004 – volum dedicat celui de-al 30-lea Congres al Uniunii
Geografice Internaționale organizat la Glasgow în august 2004;
3) în 2010 – volum aniversar de 110 ani de învățământ geografic la
Universitatea din București (1900-2010) și 20 de ani de la organizarea
Facultății de Geografie la Universitatea din București (1990-2010).
Din 2010 revista s-a bucurat în continuare de noi realizări. În anul
2011 a fost creat site-ul revistei (http://www.annalsreview.geo.unibuc.ro/),
în permanență actualizat cu informații, pentru a veni în sprijinul
cititorilor și al potențialilor autori. În ultimii ani, revista a fost indexată
în importante baze de date internaționale, câștigând o mai mare vizibilitate
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și bucurându-se de o serie de contribuții științifice valoroase atât din
partea autorilor români, cât și din străinătate. Din 2019, revista este înregistrată în baza de date CROSSREF, tuturor materialelor cuprinse în
structura volumelor fiindu-le atribuite codurile .doi.
O serie de personalități recunoscute ale geografiei din țară și din
străinătate s-au alăturat echipei comitetului științific al revistei care sprijină activitatea de analiză a articolelor ce ajung în redacție.
În ultima perioadă, echipa editorială a revistei Analele Universității
din București – Geografie a primit noi membri care, împreună, depun
eforturi susținute pentru a ține în permanență pasul cu cercetarea, abordările științifice de actualitate din domeniu și problemele ce vizează
editarea revistelor.
În 2021 a sosit timpul pentru un al patrulea volum dedicat unui
nou moment remarcabil în întreaga istorie a revistei: 70 de ani de
apariție editorială la Universitatea din București.
La Mulți Ani, Analele Universității din București, seria Geografie, o
continuă și frumoasă istorie pe mai departe!

ANNALS OF THE UNIVERSITY OF BUCHAREST. 70 YEARS OF
GEOGRAPHY SERIES – brief history
In 2021, Annals of the University of Bucharest – Geography Series
celebrates 70 years of editorial appearance at the University of
Bucharest. With the longest history among the publications of the
Faculty of Geography, University of Bucharest, this revue is considered
the first ever continuous scientific journal that has brought together,
over the years, important contributions from outstanding professors and
important researchers from the Romanian geographical community.
The first issue of the publication was called the Journal of C.I.
Parhon University and of the Polytechnic Bucharest – Natural Sciences Series,
appeared in 1952 and included articles written in Romanian, with
Russian and French summaries, in the following fields: mathematics,
physics, chemistry, technique, geology and biology.
Bringing together articles from the professors at C.I. Parhon
University and the Polytechnic Institute in Bucharest, the journal
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offered, from the first volume, quarterly publications with two alternative
series: one including studies in the field of natural sciences and the other
in the field of social sciences. In the pages of the Natural Sciences series,
articles from various subsectors belonging to physical geography
(geomorphology, climatology, hydrology etc.) were published, as well
as human geography (geography of settlements, population geography,
social geography etc.).
In 1956 the journal has changed its name to Annals of the University
C.I. Parhon Bucharest and published only the scientific contributions
from the authors belonging to this institution. Since the University
C.I. Parhon became the University of Bucharest, in 1962, the new title of
the publication will be the Annals of the University of Bucharest, a title
held so far.
In the early 1960, a separate series on the domain of GeologyGeography appeared as a consequence of increasing concerns in the
field of natural sciences. Volume XVII/1969 of Annals of the University of
Bucharest is the first number dedicated to the field of geography, with
Professor Mihai Iancu as Editor-in-Chief. Other members of the editorial
board were the professors: Victor Tufescu, Ioan Popovici, Vasile Cucu,
Grigore Posea, Ion Rădulescu, Constantin Herbst, Valeria Velcea and
Nicolae Caloianu (as secretary). The articles were written exclusively
in Romanian, with Russian and French or English summaries.
Concurrently, scientific articles in the field of geology field are published
in separate volumes with approximately the same structure.
The responsible editors of the journal that followed were recognized
personalities in the academic world, with an extensive editorial
experience: Vasile Cucu, Mihai Grigore, Florina Grecu.
The subsequent volumes of Annals of the University of Bucharest –
Geography Series will include, together with scientific articles, a series
of notes, comments, reviews of editorial appearances and summaries of
scientific events that took place in the same year or one year before; the
contributions will be published in languages of international circulation.
At the beginning of this millennium, three special volumes were
published to mark important moments for the development of
geography:
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1) in 2000 – the volume was dedicated to the centennial of
geographical education at the University of Bucharest (1900-2000);
2) in 2004 – the volume was dedicated to the 30th Congress of the
International Geographic Union held in Glasgow in August 2004;
3) in 2010 – the anniversary volume of 110 years of geographical
education at the University of Bucharest (1900-2010) and 20 years since
the organisation of the Faculty of Geography at the University of
Bucharest (1990-2010).
Since 2010, the journal has continued to enjoy further achievements.
In 2011 the journal's website was created (http://www.annalsreview.geo.
unibuc.ro/), continuously updated in order to support readers and
potential authors. In recent years, the journal has been indexed in major
international databases, gaining a higher profile and enjoying a number
of valuable scientific contributions from both Romanian and foreign
authors. Since 2019, the journal is registered in the CROSSREF database,
with all articles included in each volume being assigned codes .doi.
A number of well-known personalities from the geographical
community in the country and abroad joined the team of the scientific
committee of the journal, in order to supports the activity of analyzing
the articles coming to our editorial office.
The editorial team of Annals of the University of Bucharest – Geography
Series was joined, in recent period, by the new members, who together
are working hard to keep up with research, current scientific approaches
in the field of interest and issues related to publishing journals.
In 2021 the time has come for a fourth volume dedicated to a new
remarkable moment in the history of the journal: 70 years of editorial
appearance at the University of Bucharest.
Happy anniversary Annals of the University of Bucharest – Geography
series, a continuous and beautiful history onwards!
PhD Andreea-Loreta CERCLEUX, Associate Professor
Editor-in-Chief
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