
Vážení čtenáři,

časopis Moravského zemského muzea, jehož první číslo pod titulem Annales Mu-
seum Francisceum vyšlo již v roce 1895, vstupuje již do 104. ročníku. Samostatná řada ča-
sopisu, která se s názvem Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, tematicky oddělila
od obecněji zaměřené přírodovědné řady v roce 1997, přináší původní články a zprávy ze
všech oborů geologických věd, zaměřené převážně na území Moravy a Slezska. Posledních
20 let byl časopis veden redakční radou v čele s RNDr. Stanislavem Houzarem, Ph.D., kte-
rá se i v současném období úbytku píšících autorů zasloužila o kontinuitu tohoto periodi-
ka. Počínaje letošním rokem 2019 (ročník CIV, číslo 1), dochází k několika výrazným změ-
nám. Po plánovaném odstoupení Stanislava Houzara, jemuž za dosavadní práci ve prospěch
časopisu děkujeme, došlo k jmenování dvou nových editorů a zřízena nová funkce výkonné -
ho redaktora.
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Časopis bude i nadále zahrnovat geologické vědy v celé jejich šíři a články budou
přijímány v jazyce českém, slovenském, anglickém a německém. Příspěvky v jiném jazyce
a hraniční geologické studie (mladší kvartér, geomorfologie, geoarcheologie) mohou být
uvedeny po dohodě s redakcí. Současně se nově snažíme o zařazení časopisu Acta Musei
Moraviae, Scientiae geologicae, do mezinárodní databáze Scopus, s čímž souvisí i brzké
zprovoznění vlastní internetové stránky, o které budou přispěvovatelé a čtenáři informo -
váni. Kromě pokynů pro autory na ní budou postupně volně přístupné plné verze článků
od roku 1997 a vybrané starší články.
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