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A jelen beszámoló összefoglalja a Könyvtár elmúlt 15 eves történetét

A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) könyvtárának történetét K aplayné 
Schey Ilona foglalta össze a kezdettől 1969-ig Az alábbiakban röviden beszámolunk 
az azóta eltelt időszak eseményeiről

Mint országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár (1987 július 1 óta Országos 
Földtani Szakkönyvtár) alapfeladatait az elmúlt időszakban is ellátta A szerzeményezés, 
feldolgozó munka, leltározás, katalogizálás, katalógusszerkesztés folyamatosan történt, 
éppúgy, mint az olvasószolgálat ellátása és az intézeti kiadványok kezelése, beleértve a 
nemzetközi cserekapcsolatokkal járó kötelezettségek ellátását is

Mindezek könyvtári jellegű rutinmunkák, részletes leírásuk a MÁFI könyvtár éves 
jelentéseiben kézirat formájában megtalálhatók Statisztikailag áttekintve a fejlődést 
megállapítható, hogy az alapfeladatok ellátása lépést próbál tartani az igényekkel

Szerzeményezés

1 Könyvek vonatkozásában a szerzeményezési politika töretlen, azaz egyaránt 
törekszünk beszerezni az időszerű munkákhoz szükséges legújabb eredményeket tartal
mazó alapmuveket és a hosszabb távra szoló kézikönyveket Ezek beszerzésével kapcso
latban (főleg a nyugati kiadású könyvek esetében) az Intézet Konyvtárbizottsága segíti 
a könyvtár munkáját A jelenlegi állományadatok [210 000 könyvtári egység (egyes 
munka es folyóiratkotet)] bizonyítják, hogy szerzeményezés szempontjából a könyvtár 
az egyre fokozódó gazdasági nehézségek ellenére is képes tartani a nevéhez méltó 
pozíciót ' Az állomány 40 — 40 %-át vétel, illetve csere utján szerezzük be, míg a fennma
radó 20 % „ajándék”, illetve hagyaték útján kerül az állományba

2 Folyóiratok a legfontosabb, csere útján be nem szerezhető penodikumokat 
rendeljük, ez összesen mintegy 120-féle folyóiratot jelent kb 1,2 millió Ft értékben, míg 
csere útján további kb 500 — 550 féle periodikus kiadványt kapunk rendszeresen Ezek 
jelentik folyóirat-gyarapodásunk döntő részét, mivel mintegy hetven országból összesen 
kb 600 cserepartnerunk van

3 Emellett külföldre utazó munkatársaink (az előírásoknak megfelelően) rendszere
sen átadják hazahozott kiadványaikat a könyvtárnak, és hasonlóképpen, számos külföl
di, intézetünket meglátogató vendég is hoz ajándékba kiadványokat

Az 1969-es állományhoz (140 000 bibliográfiai egység) képest a gyarapodás szám
adatai önmagukért beszélnek (1 táblázat)



Gyarapodás
Acquisitions

I tablazat — Table 1

Év
Vetel Ajándék*** Csere

könyv folyóirat könyv folyóirat könyv folyóirat

1970 668* 796* 1975*
1971 2352** 239** - - 550 1549
1972 1477** 115** - - 517 1607
1973 991** 290** - - 495 1394
1974 391 253 599 44 592 1321
1975 314 184 485 28 505 1365
1976 888 213 753 44 665 1351
1977 636 226 1255 42 505 1256
1978 465 308 351 32 241 987
1979 381 249 982 36 470 1073
1980 340 221 1022 44 296 1164
1981 455 242 666 77 200 1072
1982 479 231 235 34 79 1148
1983 ' 433 188 254 48 128 1113
1984 622 265 160 11 115 619

;Í985 454 896 93 60 206 872
1986 244 188 75 - 66 722
1987 315 123 158 — 51 638

* A rendelkezésre allo adatok nem bontják a köteteket könyvre es folyóiratra 
** A rendelkezésre allo adatok nem tüntetik fel külön a vetelt es az ajándékot 

*** Itt tüntetjük fel a hagyatékból az állományba került anyagot is

Feldolgozás

A könyvtári feldolgozó munka még ez idő szerint is hagyományosnak mondható 
Az egyes katalógusok, folyóiratok esetében tükrözik a cím mellett a kiadás helyét is, míg 
könyvek esetében betűrendes szerzői, íll cím szerinti katalógus, valamint a szakkataló
gus segíti a tájékozódást A katalógusok kapcsán itt két dolgot említenénk meg egyrészt 
nem csak a klasszikus értelemben vett könyveket dolgozzuk fel, hanem a monografikus 
jellegű folyóiratszámokat is, másrészt az 1982 után megjelent könyvekről szóló leírásokat 
nem az Egyetemes Tizedes Osztályozás alapján rendezett szakkatalógusban, hanem az 
ún tárgyszavas katalógusban helyeztük el Ennek oka az, hogy az intézet könyvtárának 
gyűjtőkörébe tartozó műveket -  véleményünk szerint -  tárgyszavakkal hatékonyab
ban lehet feltárni Emellett ugyancsak található katalógus a könyvtárban a rendelkezésre 
álló fordításokról, valamint tájkatalógus a hazánkban földtanilag érdekes körzetekről 
is

A korszerűbb és hatékonyabb feldolgozás érdekében tervezzük a számítógépes 
nyilvántartás, valamint az erre épülő tájékoztatási rendszer bevezetését is



A könyvtár forgalmának alakulása 

Users statistics of the library

2 táblázat — Table 2

Év

Helyben olvasás Kölcsönzés
Konyvtan kölcsönzés

intézeti es külső olvasok együtt

olvasok szama kötet kötet
kert küldött

dokumentumok (másolat is)

1970 5 860 245 081 3686 91 129
1971 , 8 062 191 776 4516 57 37
1972 10 406 148 655 5123 76 54
1973 8 270 131 692 2743 49 62
1974 * ♦ 2101 19 47
1975 5 317 6 581 2996 41 132
1976 4 221 6 188 4883 73 226
1977 5 502 4 096 5523 65 175
1978 4 449 8 448 4006 88 91
1979 5 645 13 721 5090 102 114
1980 3 103 17481 4306 106 128
1981 3 366 19 765 4389 99 117
1982 3 845 16 855 3860 120 235
1983 3 564 14 009 3523 92 o 118
1984 3 443 12 525 3119 35 144
1985 4 075 13 480 4234 175 538
1986 2 974 9 729 4703 74 121
1987 3 560 12671 8150 203 92

* A könyvtár eves jelenteseben adat nem szerepel

Olvasószolgálat

A könyvtár a hagyományoknak megfelelően nyilvános Ez azt jelenti, hogy hagyo
mányainak megfelelően, helyben olvasásra bárki által igénybevehetó, kölcsönözni csak 
az intézet munkatársainak, valamint a munkahelyi jótállással rendelkező külső olvasók
nak van lehetőségük Nem kolcsonzunk 1920 előtt kiadott műveket, a könyvtárunkban 
őrzött unikáhs példányokat, valamint kézikönyvtári anyagot

Országos és nemzetközi kötelezettségeinek (állomány-gyarapodási bejelentések, 
könyvtárközi kölcsönzés, éves statisztika s tb ) a könyvtár rendszeresen eleget tesz, 
emellett — éppen a nemzetközi kapcsolatok ápolása érdekében — a szöveges intézeti 
kiadványok kezelésének és postázásának döntő részét is ellátja

Itt kell megemlítenünk, hogy szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében dr  
Szalai T iborné hagyatékából az MTA Soros Alapítványán keresztül gyorsmásológépet 
szereztünk be Ez lehetővé teszi, hogy társ- és rokonintézményeinkkel tartalomjegyzék- 
és cikkcsere kapcsolatot építhessünk ki, ezúttal biztosítva továbbra is olvasóink külföldi 
szakirodalom iránti igényeinek megfelelő kielégítését és jobb tájékozódását az egyre 
nehezebb gazdasági körülmények kozott is



A könyvtárral kapcsolatos egyéb tevékenységek, illetve események

— 1970 — 1980 kozott jelentős lépések történtek a katalógusokban meglevő hiányok 
pótlására, mely együtt járt a retrospektív feldolgozómunkával és a katalógusok, főleg 
a szakkatalógus naprakész kiegészítésével

— 1978-ban teljes állományellenőrzés történt, mely az előírások szerint 1986-ig 
tartalmaz érvényes adatokat Ekkor az újabb állományellenőrzést meg kell kezdeni, és 
ez meg is történt Várhatóan a korábbi ellenőrzéshez hasonlóan mintegy két és fél évig 
tart

— A krónikus helyhiányra való tekintettel, összekötve a könyvtár festésével és 
portalanításával párhuzamosan számos kevésbé használt folyóirat korábbi évfolyamai 
külső raktárba kerültek

— 1981-ben az Országos Földtani Adattártól szervezetileg a könyvtárhoz került a 
Tudománytörténeti Gyűjtemény

— 1982-ben a könyvtár és Tudománytörténeti Gyűjtemény aktívan részt vett a 
Budapesten rendezett X INHIGEO Symposium előkészítésében és lebonyolításában

— 1984-ben a könyvtár, illetve az akkori Információs csoport részvételével megkez
dődött a „Magyar Földtani Irodalom Bibliográfiája” c KFH program végrehajtása, 
mely jelenleg is tart eddig kb 6000 bibliográfiai tételt dolgoztunk fel és ebből 1988-ban 
mintabibhografia készül Az anyag egyébként mind nyomtatott, mind pedig on-line 
formában elérhető lesz angol és magyar nyelven is

— A könyvtár egyéb bibliográfiái tevékenységet is folytat tobb-kevesebb rendsze
rességgel kiadjuk gyarapodási jegyzékünket, közrebocsátottuk jegyzékünket, a kurrens 
külföldi folyóiratokról, melyek intézetünkben megtalálhatók (1982)'es a térképtárral 
közösen kétnyelvű prospektust szerkesztettünk a MÁFI kiadványairól (1985)

— Az érintett, meglehetősen hosszú periódus alatt a könyvtár számos esetben az 
intézeti kiadványok árusításában is reszt vett különböző rendezvények alkalmából

— Gyakran vettunk részt az intézetet meglátogató vendégek fogadásában is, sok
szor kiállításokat is rendeztünk A látogatók közül a teljesség igénye nélkül itt csak 
Lázár  G yörgyöt, a Minisztertanács elnökét, H avasi F erencet, az MSZMP KB titká
rát, K ovács A ntal vízügyi államtitkárt, dr Szentágothai Jánost, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnökét említjük meg

A fenti összeállítás csupán vázlatos összefoglaló A könyvtár a szolgaltatasait a 
szűkösebb anyagi és kedvezőtlen személyi feltételek mellett is az eddigi szinten kívánja 
tartani Bibliográfiái tevékenységünk mellett információs szolgaitatásainkat további 
kiadványokkal kívánjuk bővíteni
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K ey w o rd s progress report, catalogs, data processing

The present paper summarizes the history of the Library for the past 15 years


