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Activitatea editorială, desfășurată în edituri sau colective de 

editare ale unor reviste (științifice sau/și literare, culturale), se supune 
unei rigori speciale care rezidă, pe de o parte, în conținutul științific ce 
trebuie să fie asigurat și, pe de altă parte, în condițiile social-istorice, 
economice specifice momentului etc. 

În acest context, este lesne de înțeles de ce multe publicații cunosc 
o apariție sporadică sau chiar dispar, se reorganizează și reapar sub alt 
titlu etc. Aceste fluctuații țin de factori temporali, de factori subiectivi, 
dar și de factori obiectivi ai neancorării conținuturilor la realitățile 
domeniului pe care-l definesc. Au rezistat și rezistă publicațiile care și-
au respectat angajamentele științifice și cele legate de relația cu autorii și 
cititorii, cum sunt periodicitatea apariției publicației, selectarea și 
promovarea manuscriselor după criteriul valorii științifice, redactarea 
atentă și cu responsabilitate a manuscriselor. Am adăuga aici altruismul 
colectivului redacțional, în condițiile unei activități nesusținute 
financiar. Atât ca autor, dar mai ales ca redactor de specialitate la 
Editura Academiei (cărți și reviste) și ca membru în colective de redacție 
(inclusiv redactor-șef/redactor responsabil) timp îndelungat (peste 45 de 
ani), am putut evalua efortul intelectual depus în transformarea 
discursului verbal în text scris. Sinergismul acestui efort, sau beneficiul 
necuantificabil, îl reprezintă satisfacția unei munci depuse în slujba 
adevărului științific și a cunoașterii Lumii, îl reprezintă instruirea 
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nemijlocită prin textele prelucrate, relațiile și colaborările științifice etc. 
Un editor sau redactor este și trebuie să fie un creator. 

Revenind la Seria Geografie din Analele Universității din București, aș 
aprecia faptul că este una dintre cele mai vechi reviste de geografie din 
România, cu apariție anuală. Pe parcursul celor 70 de ani de existență, 
aceasta a avut unele schimbări în titlu (vezi istoricul revistei), care însă 
nu au lezat conținutul științific geografic, completat în general cu articole 
din domeniul Științelor Pământului, situație benefică în înțelegerea 
complexității mediului. 

Preocuparea pentru editarea Seriei Geografie a Analelor Universității 
din București a existat în permanență, indiferent de problemele organi-
zatorice ale revistei universitare per ansamblu. Simțul de răspundere al 
generațiilor de geografi și semnificația revistei pentru dezvoltarea științei 
geografice și a sistemului de învățământ superior geografic în România, 
prin contribuția Universității din București, au fost factori decisivi în 
asigurarea apariției acestei publicații în cei 70 de ani. Promovarea și lan-
sarea lucrărilor tinerilor geografi au contribuit la încurajarea și instruirea 
acestora în arta scrisului științific, constituind o adevărată profesiune de 
credință a editorilor, care s-a menținut și a continuat până în prezent. 

Rolul special pe care îl au științele geografice în cercetarea mediului 
din perspectiva modificărilor actuale cu efecte globale și de durată ne 
întăresc convingerea că Seria Geografie a Analelor Universității din București 
își va continua existența, fiind adaptată în permanență la exigențele 
științifice și tehnice ale timpurilor. 

 
 

ANNALS OF THE UNIVERSITY OF BUCHAREST. 70 YEARS OF 
GEOGRAPHY SERIES –  

responsibility for the generations of geographers 
 
The editorial activity, carried out in publishing houses or journals 

(scientific or/and literary, cultural), is subject to special rigor to the 
scientific content that has to be provided, on the one hand, and to the 
social, historical and economic conditions that are specific to the 
moment, on the other hand. 
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In this context, it is easy to understand why many publications 
have sporadic existence or even disappear, reorganize and reappear 
under another heading. These fluctuations are related to time factors, 
subjective factors, but also to objective factors of not anchoring content 
to the realities of the knowledge field they define. It has resisted and 
withhold only the publications that have respected their scientific 
commitments and those related to a good relationship with authors and 
readers, such as the periodicity of publication, the selection and 
promotion of manuscripts according to the criterion of scientific value, 
the careful and responsible drafting of manuscripts. We would add here 
the altruism of the editorial staff, given that there is a financial 
unsustained activity. Both as an author, but especially as a specialist 
editor at the Academy Publishing House (books and magazines) and as 
a member of different collective editorial (including editor-in-
chief/editor-in-charge) for a long time (over 45 years) I was able to assess 
the intellectual effort made in turning the verbal speech into a written 
text. The synergy of this effort or unquantifiable benefit is the 
satisfaction of working in the service of scientific truth and knowledge 
of the world; it is direct training through processed texts, scientific 
relations and collaboration. A publisher or writer is and must be a 
creator. 

Coming back to Geography series of the Annals of the University of 
Bucharest, I would appreciate it being one of the oldest geography 
magazines in Romania with annual appearance. During the 70 years of 
this magazine's existence, it has had some changes in the title (see 
history of the magazine) which, however, did not prejudice the 
geographical scientific content, generally complemented by articles in 
the field of Earth sciences, which is beneficial for understanding the 
complexity of the environment. 

The interest in publishing Geography series of Annals of the University 
of Bucharest has always existed, regardless of the organizational 
problems of the university magazine as a whole. The sense of 
responsibility of many generations of geographers and the significance 
of the magazine for the development of geographical science and of the 
geographical higher education system in Romania, through the 
contribution of the University of Bucharest, was decisive factors in 



8 FLORINA GRECU 

 

 

ensuring the publication for all this period: 70 years of appearance. The 
promotion and launch of the works of young geographers have helped 
to encourage and train them in the art of scientific writing, creating a 
true profession of faith for publishers, which has been maintained and 
continued to date. 

The special role of the geographical sciences in environmental 
research from the perspective of the present changes with long-lasting 
and global effects strengthens our conviction that Annals of the University 
of Bucharest – Geography series will continue its existence, being 
constantly adapted to the scientific and technical demands of the time. 

 
PhD Florina GRECU, University Professor 

Editor-in-Chief Emeritus

 


