
A könyvtár kurrens külföldi folyóirat jegyzéke, 
mely 1993-ban 667 címet tartalmazott, az olvasó
termi számítógépen az olvasók számára hozzáfér
hető.

Elkészült az intézet 1869 és 1993 között megje
lent szöveges kiadványainak bibliográfiája számí
tógépes és nyomtatott változatban. Ugyancsak 
elkészült az 1957 és 1993 között megjelent térképek 
bibliográfiája.

Az együttműködésben résztvevő földtan és 
határterületi gyűjtőkörű könyvtárak rendelt folyóira
tainak jegyzéke (13 könyvtár 610 folyóirata) az 
érdeklődők rendelkezésére állt számítógépes és 
nyomtatott formában.

1993-ban tovább bővültek a kapcsolatok a 
földtani gyűjtőkörű könyvtárakkal, ez évben 19 
földtan és rokon területi könyvtár vett részt az 
együttműködésben.

A Kutatás és Tudománytörténeti Gyűjtemény 
állományának felhasználásával 1993 októberében 
a Nopcsa emlékülés megszervezésében tevéke
nyen részt vállaltak a könyvtár munkatársai.

A könyvtár továbbra is fő feladatának tekinti 
az információk gyors átadását, számítógépes 
szakmai adatbázisok további beszerzését, s a 
könyvtári állomány számítógépes feldolgozását a 
kutatók Igényeinek megfelelően.

162 pieces of Geol. Hung. Ser. Pal. 53. fasc. to our 
partners in 1993.

A list of the current International scientific jour
nals that contained 667 titles in 1993, is available 
on computer in the reading-room.

A bibliography of the text publications of the 
Survey between 1869 and 1993 has been pre
pared in both computer and printed form. The 
bibliography of the maps published between 1957 
and 1993 has also been completed.

A list of the journals, ordered from other geo
logical and different scientific libraries, (610 jour
nals of 13 libraries) was available both on com
puter and printed form.

We have continued to develop cooperation 
with other geological libraries. In 1993, 19 geologi
cal and similar scientific libraries participated.

The Library took part in organizing the com
memorating meeting of Ferenc Nopcsa in Octo
ber 1993, using the material from the Collection of 
the History of Sciences'and Exploration.

In the future the mairnask of the Library will be 
the quick transfer of information, further acquisition 
of professional computer databases and the 
computer elaboration of the stock according to 
the demands of the researchers.
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Az Országos Földtani Múzeum célja és felada

ta 1868. évi alapítása óta az ország földtani kuta
tását dokumentáló ásványok, kőzetek, ősmarad
ványok és mélyfúrási magminták begyűjtése, 
megőrzése, nyilvántartása, bemutatása, valamint 
a tudományos, gazdasági és közművelődési igé
nyek kielégítése, az információk biztosítása.

A múzeum 22 tematikus gyűjteményre tago
lódik. A legfontosabb, publikált és nemzetközileg 
számontartott minták az intézet főépúletében, a 
további tételek, valamint a mélyfúrási magminták 
négy vidéki telephelyen (Rákóczitelep, Szolnok, 
Szépvizér, Pécs-Vasas) vannak elhelyezve. A mú
zeum leltározott állománya 1992-ben 123 457, 
1993-ban 128 611 tétel, valamint 13 400 mélyfúrás 
magmintái.

A gyűjteményi állomány 1992-ben önálló gyűj
tésekkel (Rudabánya, Erdőbénye, Felsőpetény, 
Vasas, budai Vár-barlang, Szeged—Őthalom,

The aim and task of the Geological Museum 
of Hungary, since its establishment in 1868, is to 
collect, store, register and introduce minerals, 
rocks, fossils and rock record of deep drillings that 
document the geological survey of the country. 
Another important task is to supply data and in
formation for scientific, economic and educa
tional purposes.

The Museum has 22.thematic collections. The 
most important samples that were published and 
internationally registered are in the main building 
of the Survey. The other samples and cores of 
deep drillings are stored at four places in the 
country (Rákóczitelep, Szolnok, Szépvizér, Pécs- 
Somogy). There were 123 457 items of inventory in 
1992, while this number was 128 611 in 1993 in ad
dition to the 13 400 core samples.

The collection was enriched with our own 
collections (Rudabánya, Erdőbénye, Felsőpetény,



Bükkábrány, Nagyvisnyó, Szokolya, Tatabánya), 11 
esetben intézeti dolgozók ajándékával, valamint a 
várpalotai fúróvállalat és a balatonalmádi Bauxit 
Kutató Vállalat kiválasztott magmintáinak átvéte
lével gyarapodott. 1993-ban az állomány önálló 
gyűjtéssel 28 lelőhelyről kb. 8500 tétellel, a Bauxit 
Kutató Vállalat jogutódjától, a Geoprospect Kft.- 
től (1280 fúrás, 950 zsák), a Tatabányai Szénbá
nyáktól (180 zsák etalon minta) és a Cserei utcai 
raktárból (95 fúrás, 169 zsák) átvett anyaggal 
gyarapodott. 1993-ban a múzeum visszakapta az 
Iparművészeti Múzeumtól a korábban oda átadott 
708 db egyedi kivitelezésű, múlt század végén 
készített agyagmintát és a hozzájuk tartozó Seger- 
gúlákat.

Először a múzeum történetében 1992-ben nyílt 
lehetőség arra, hogy számítógép és az „ARIADNE" 
nevű program beszerzésével érdemben megkez
dődjön a gyűjtemény egészére kiterjedő, egysé
ges számítógépes nyilvántartási rendszer kialakítá
sa. Az 1992. évi próbafuttatást és tesztelést köve
tően 1993-ban a rendszert 10364 ellenőrzött és 
kiegészítő adatokkal ellátott tétellel töltötték fel az 
osztály munkatársai. Ez a mennyiség a teljes leltá
rozott állomány 8—10%-a, de már így Is lehetőség 
nyílt a gyűjteményrészek, valamint az Országos 
Földtani Adattár és az Országos Földtani Szak- 
könyvtár közötti kapcsolatteremtésre.

A múzeum kutatói 1992-ben 15, 1993-ban pe
dig 27 tanulmányt jelentettek meg. A kúlönböző 
gyűjteményrészeket 1992-ben 140 kutató (közöttük 

c 20 külföldi), 1993-ban pedig 116 kutató (közöttük 
34 külföldi) kereste fel. A látogató csoportok száma 
1992-ben 12, 1993-ban pedig 23 volt, összesen kb. 
1300 résztvevővel. A múzeumban. Illetve a gyűjte
ményi anyag felhasználásával a Magyar Televízió 
18 esetben készített felvételt. A hazai és a külföldi 
szakmai Igényeknek megfelelően kölcsönösségi 
alapon csereként 82 tárgyról készült másolat.

A múzeum kutatói elsősorban az OTKA prog
ramokon keresztül alakították ki hazai és külföldi 
kapcsolataikat. Rudabányán immár nemzetközi 
ásatással folytatódott a nemzetközi jelentőségű 
Homlnoida-lelőhely sokoldalú vizsgálata az OTKA, 
a Magyar—Amerikai Közös Alap, a National' 
Geographic Soclety és az L.S.B. Leakey Alapítvány 
támogatásával. Új Hominoida-lelőhely felfedezé
sének reményében az Aggteleki Nemzeti Park 
támogatásával próbaásatások történtek az 
alsótelekesl alsó-pannónlai rétegekben. 
Ipolytarnócon a Bükki Nemzeti Park támogatásá
val elkészült az újonnan feltárt nagyklterjedésű 
alsó-miocén lábnyomos felszín térképezése és 
védelmi-kiépítési javaslata. Budapest Főváros Ön- 
kormányzata Kulturális Bizottságának pályázatát 
elnyerve a budai várpincékben új mollusca és 
gerinces maradványokat tartalmazó lelőhelyeket 
sikerült feltárni és begyűjteni. A „Magyarország 
emlősfaunájának kialakulása' c. OTKA pályázat 
keretében az Országos Természettudományi Mú
zeummal közős kutatások történtek. A dél-alföldi 
löszképződmények keletkezésének paleoökológlai 
rekonstrukciója keretében az OTKA pénzügyi

Vasas. Buda Castle Cave, Szeged-Öthalom, Bük
kábrány, Nagyvisnyó, Szokolya, Tatabánya), pres
ents received from the researchers of the Survey In 
11 cases and with the cores of the Várpalota Drill
ing Company and the Bauxite Prospecting Com
pany at Balatonalmádi in 1992. The collection 
increased with some 8500 items from 28 sites from 
our own collection and with materials from the 
former Bauxite Prospecting Company present 
Geoprospect Company Ltd, (1280 boreholes, 950 
sacks), Tatabánya Coal Mines (180 sacks of etalon 
samples) and from the Csere street repository (95 
boreholes, 169 sacks) In 1993. The Museum re
ceived 708 Individual clay samples that were pre
pared at the end of the last century and Seger- 
pyramids from the Museum of Applied Arts in 1993.

The acqurlng of computers and a software 
called ARIADNE made it possible for the first time 
in the history of the Museum In 1992 to establish a 
computer database for the whole collection. After 
a test In 1992. the system was loaded with 10 364 
controlled and supplementary data in 1993. This is 
only 8-10% of the whole Inventory but it already 
made it possible to interconnect the different de
partments of the Survey, the National Geological 
Database and the National Geological Library via 
computer.

Researchers from the Museum published 15 
papers in 1992 and 27 In 1993. 140 researchers (20 
from abroad) visited the different parts of the col
lection In 1992 while this number was 116 (34 from 
abroad) In 1993. 12 groups visited us In 1992 and 23 
In 1993. The Hungarian Television filmed samples of 
the Museum's collection 18 times. To fulfil the na
tional and International requirments, 82 casts of 
samples were prepared for exchange.

Researchers of the collection have developed 
their scientific connections mainly through the 
programs of the National Scientific Research Fund 
In Hungary and abroad. The multifolded investlag- 
tion of the Hominoid site of international impor
tance has continued In the frame of an Interna
tional excavation supported by the National Sci
entific Research Fund, Hungarian-American Joint 
Foundation, National Geographic Society and 
L.S.B. Leakey Foundation. With the support of fhe 
Aggtelek National Park, probe excavations were 
carried out In the Lower Pannonian strata next to 
Alsótelekes in exploration of new Hominoidea sites. 
Mapping and a suggestion for protection 
of the Lower Miocene footprints at Ipolytarnóc 
were carried out supported by the Bükk National 
Park. We managed to explore and collect 
new Mollusc and Vertebrate fauna from the 
Buda Castle Cave supported by the Cultural 
Committee of the Mayor's Office of Budapest. We 
had common research with the National Museum 
of Natural History in the frame of a project sup
ported by the National Scientific Research Fund, 
entitled "Development of the Mammalian Fauna 
In Hungary'. We have cooperated with the De
partment of Geology and Palaeontology of József 
Attila University, Department of Geology and Min-


