
Az adattár eleget tett a mélyfúrási adatbázis 
feltöltéséhez szükséges; a „Központi adatbázisok 
és matematikai adatfeldolgozás" c. projekt által 
Igényelt adatelőkészítési és adategyeztetési fel
adatoknak.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően 
gondoskodott a zárolt dokumentációk nyilvántar
tásának folyamatos aktualizálásáról, valamint e 
dokumentációk elkülönített, biztonságos tárolásá
ról.

Az adattári szolgáltatás folyamatos volt, az 
adattár látogatottsága a következőképpen ala
kult:
Intézeti betekintés (fő/dokumentáció): 504/3323
Külső betekintés (fő/dokumentáció): 163/1991

Az adattár tematikus adatgyűjtésekkel és kiér
tékelésekkel tett eleget az éves intézeti feladatok, 
Illetve külső megbízások ezirányú igényeinek.

A koncessziós adatszoba működtetése kere
tében ellátta az adatszoba látogatóinak és 
Igénylőinek kiszolgálását, megszervezte az igényelt 
szakmai konzultációkat.

Együttműködő intézmények: ELGI, VITUKI, fel
számolásra, vagy privatizálásra került/kerülő, fent 
említett volt állami vállalatok.

Az Országos Földtani Adattár vezetését 1992- 
ben Jankovlch I., 1993-ban pedig Erdélyi G.-né 
látta el.

Evaluation of the Data' project to build a data
base for deep drillings has been completed.

According to the rules of data protection, we 
provided for the continuous renewal of the closed 
documents and their separate and safe storage.

We have provided information continuously to 
the visitors In the Database which numbered In 
1993:

— research staff member of the Survey: 504 
persons/3323 documents;

— external claims: 163 persons/1991 docu
ments.

Requirements of the research projects of the 
Survey and other external demands were fulfilled 
with thematic data collections and interpretations.

During the operation of the concessional data 
room, we welcomed the visitors and organized 
some professional consultations.

Our cooperating partners and persons were: 
Eötvös Loránd Geophysical Institute, Research 
Institute for water Management, liquidated or 
privatized former state companies, listed above.

The national Geological Database was su- 
perwised by Jankovics, I. In 1992 and'by Mrs. Erdé
lyi. G. in 1993.
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A könyvtári törvényben rögzített feladatok ér
telmében az Országos Földtani Szakkönyvtár az 
országos feladatkörű szakkönyvtár minősítésének 
megfelelő szolgáltatást nyújtott mindkét évben. A 
könyvtár szervezetében működött a Térképtár, s 
1993-ig a Kutatás és Tudománytörténeti Gyűjte
mény Is. A könyvtár a hagyományoknak megfele
lően folyamatosan gyűjtötte a földtani irodalom 
hazai és külföldi szöveges és térképes dokumen
tumait, tárgyi emlékeit, állományába építette és 
igények szerint rendelkezésre bocsátotta azokat.

Mindkét évben az olvasótermi szolgáltatás fo
lyamatosan működött a könyvtárban és a térkép
tárban is. A könyvtár látogatottságát az alábbi 
számok tükrözik:

In 1992—93 the supply for the Library was ade
quate according to its qualification determined by 
the legislation. The Map Depository also belongs to 
the library, as well as the Collection of the History 
of Sciences and Exploration until the end of 1993. 
Following tradition, the Library has. continuously 
collected text and map documentations and 
other publications regarding Hungarian and inter
national geological literature. These documents 
were incorporated into the stock and then they 
were at disposal upon request.

Provisions of the reading-room were perma
nent both In the Library and In the Map Depository. 
The number of the visitors in the Library was the 
following:



1992 1993
Beiratkozott olvasók (fő): 516 592
Külső olvasók (fő): 87 236
Kölcsönzött dokumentum: (db) 8 327 9 876
Helyben használt dokumentum (db): 7 240 8 606
Xerox másolat készítés (oldal): 2 000 17 929
Könyvtárközi kölcsönzés:

küldött dokumentum (db): 79 141
kapott dokumentum (db): 69 92

1993 elején a könyvtár megvásárolta a U.S. 
Geological Survey adatbázisát, a GEOREF-et, 
melyből, valamint saját építésű adatbázisaiból 41 
alkalommal végzett irodalomkutatást.

Az állomány gyarapodását a következő ada
tok mutatják be:

1992 1993
Könyv (leltári egység): 397 461
Időszaki kiadvány (féle): 628 667
Az 1993. december 31 -iei állomány leltári egység
ben kifejezve:

Könyv 70 767
Időszaki kiadvány 137 420
Kézirat, mikrofilm 2 506
Térképek 91 430
Összesen: 302 123lelt. egység

A leltározott állomány feltárására tovább foly
tatódott a tárgyszó, szerzői, ETO (egyetemes tize
des osztályozás), kongresszusi, különlenyomat, 
mikrofilm katalógusok építése.

Intézeti kiadványok árusításából 1992-ben 800 
E F t . 1993-ban 1100 E Ft folyt be.

A befolyt összeget a könyvtár a technikai fej
lesztésre fordította. 1993 decemberében megren
delte az Information Management & Engineering 
Ltd. londoni cég termékét, a TINLIB-programot, 
amely egy 1992. áprilisi felmérés szerint a legelter
jedtebb könyvtári szoftver a világon. A program 
segítségével a könyvtári munkafolyamatok nagy 
mértékben automatizálhatok. Integrált rendszer, 
moduljai egységes rendszert alkotnak, alkalmas 
nagy könyvtári állományok kezelésére, nyitottsága 
pedig lehetővé teszi az ISIS programban feldolgo
zott anyagok konvertálását is, A program feltöltése 
több évi intenzív munkát igényel.

A könyvek tételes leltározásának előkészítése 
1992-ben 1—25 000 leltárszámig megtörtént. 1993- 
ban 25 001—50 000 leltári egység között leltári szám 
szerint a könyvállomány előrendezésére került sor.

Az 1800 előtti régi, ritka kiadványokat és az ol
vasótermi prézens anyagokat 1992-ben leltározták.

A mikrofilmtár részletes felvételére és az új 
alapleltárkőnyv készítésére 1993-ban került sor.

A Kutatás és Tudománytörténeti Gyűjtemény 
hagyaték anyagából 1100 egységet építettek a 
gyűjtemény állományába.

Sor került a cserés partnerek címlistájának el
lenőrzésére. a változások átvezetésére és számító
gépi rögzítésére. 1993-ban négy új cserés partner
rel történt megállapodás, s nyolc újabb lehetőség
ről folyt tárgyalás. 1993-ban 607 cserés partnernek 
az Évi Jelentés 1989, 1990, 1991 I. részét, a Geol. 
Hung. Ser. Pál. 53. fasc. 162 darabját postázta az 
intézet.

1992 1993
Enrolled readers: 516 592
External readers: 87 236
Borrowed documents: 8 327 9 876
Documents, read in house: 7 240 8 606
Copies: 2 000 pages 17 929 pages
Interlibrary loan sevice:
loaned documents: 79 pieces 141 pieces
received documents: 69 pieces 92 pieces

The Library bought GEOREF, database of the 
U.S. Geological Survey at the beginning of 1993. 
The Library made survey of literature from GEOREF 
and from the Survey's own database in 41 occa
sions.

Increase of the store is shown by the following
numbers:

1992 1993
Books (library units): 397 461
Special publications (types): 628 667

State as of 31 Decembre 1993 (library units): 
Books: 70 767
Special publications: 137 420
Manuscripts, microfilms: 2 506
Maps: 91 430
Altogether: 302123 items of inventory

To survey the store, the Library has continued 
to develop further catalogues like key-word, 
author, ETO (Uniform Decimal Classification), con
gress. offprint and microfilm.

We sold publications of the Survey for 800 
thousand Ft in 1992 and for 1 100 thousand Ft in 
1993.

This money was used for the technical devel
opment of the Library. A program called TINLIB 
was ordered from the Information Management & 
Engineering Ltd., London in December 1993. This 
program is the most widespread used library soft
ware in the world, according to a survey in April 
1992. It helps to automate most of the library 
processes. It is an integrated system whereby its 
moduls form a uniform structure and it is suitable to 
handle big library stores. Documentations in the 
ISIS program can also be converted. Loading this 
program will require intensive work for the next few 
years.

Preparation for taking stock of inventory num
bers from 1 to 25 000 occured in 1992 and from 
25 001 to 50 000 in 1993.

. The Library took an inventory of the old and rare 
documentations published before 1800 and some 
special publications in the reading-room in 1992.

A detailed survey of the microfilm store was 
taken in 1993, and a new basic inventory list has 
also been prepared.

1100 pieces from the Collection of the History 
of Sciences and Exploration were incorporated to 
the Library's collection.

The Library has checked the adresses of the 
exchange partners and changes were recorded 
on computer. An agreement was made with four 
new exchange partners in 1993 and we negoti
ated about eight other possibilities. We sent the .1989, 
1990 and 1991 I. volumes of the Annual Report and


