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1888. október 17-én a National Geographic Társaság kiadta a National Geographic magazin 
első számát. 
A szervezet nyolc hónappal korábban azért jött létre, hogy támogassák, elősegítsék a 
földrajztudományi ismeretek gyarapodását és elterjedését. A társaságot 33, a tudomány 
iránt elkötelezett, de nem kizárólagosan szakmai végzettségű alapító hozta létre. A magazin 
megjelentetésével az volt a céljuk, hogy a földrajzi ismeretek a társadalom szélesebb rétegei 
számára váljanak elérhetővé.

Az első, hóviharról szóló számból 200 példányt nyomtattak a 
connecticuti New Havenben. A lap közel sem volt annyira impozáns, 
mint ahogyan ma ismerjük; egyszerű barna papírborítóval jelent 
meg és a 98 oldalának egyikén sem volt fotó. 50 centért lehetett 
megvásárolni a színvonalas tudományos beltartalommal íródott 
újságot. Kezdetben az olvasótábor nagy részét a szakmabéliek 
jelentették, ám 1899-ben Gilbert Hovey Grosvenort választották 
az újság szerkesztőjévé, aki kreativitásának köszönhetően néhány 
év alatt jelentős változásokat hozott. A magazin cikkei rövidebbé 
és a hétköznapi olvasók számára is emészthetővé váltak; ugyan 
megmaradtak a tudományos ismeretterjesztés mellett, de a szigorú 
szakmai értekezések helyett inkább a világ megismertetését, 
feltárását szolgáló írásokat jelentettek meg. Grosvenor újításainak köszönhetően a társaság 
tagjainak a száma egy év alatt megduplázódott. 1890-ben Alaszka és Kanada hegyvidékét ábrázoló 
térképmelléklettel jelent meg az újság, 1905-ben pedig Tibetről készült képekkel illusztrálták a 
cikküket. Innentől egyre dekoratívabbá vált a magazin megjelenése és a témákban is színesebb lett; 
egyre több tudományterülettel kezdtek el foglalkozni.

A társaság 1960-tól televíziós műsorokat indított, mára 
könyveket is kiad, videókat készít, a magazin pedig több, 
mint 30 nyelven érhető el. Mindezek mellett igen lényeges és 
jelentős a tudományos kutatások támogatása is; segítségükkel 
kezdhette el például Dian Fossey tanulmányozni a hegyi 
gorillákat vagy Robert D. Ballard az elsüllyedt Titanicot.

Magyarországon 2003-ban jelent meg az első National 
Geographic magazin, mely az eredetiek mellett hazai 
vonatkozású cikkeket is tartalmaz. 2006-tól vásárolható meg 
a gyerekeknek készült National Gographic Kids. Az újság online 
is hozzáférhető, így joggal állítható, hogy a társaság elérte 
létrehozásának eredeti célját: széleskörben megvalósuló 
ismeretterjesztés a tudomány szolgálatában.
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