
támogatásával a Jászét Attila Tudományegyetem 
Földtani és Őslénytani Tanszékével, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Földtani és Ásványtani Tanszé
kével, valamint a debreceni ATOMKI-val történt 
közös kutatás.

A következő évek legfontosabb feladatai a 
következők: (1) a gyűjteményi állomány fokozott 
védelmének biztosítása, (2) az egyedileg nyilván
tartott tételek számának növelése, (3) a számító- 
gépes nyilvántartás bővítése, (4) a megkezdett és 
újonnan induló kutatási programok elvégzése, (5) 
új intézeti kiállítások elkészítése, (6) az információs 
szolgáltatás biztosítása.

eralogy of Kossuth Lajos University and Institute of 
Nuclear Research of the Hungarian Academy of 
Sciences during the palaeoecological reconstruc
tion of loess formation in the southern part of the 
Great Hungarian Plain, supported by the National 
Scientific Research Fund.

The most important tasks of the future are: (1) 
to guarantee a safeguard protection to the col
lection (2) to increase the number of the indi
vidually registered items (3) to enlarge computer 
database (4) to complete the new and existing 
research projects (5) to prepare new expositions in 
the Survey (6) to provide information.

Kiadói tevékenység

Brezsnyánszky Károly

Publishing Activity

by Károly Brezsnyánszky
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A projekt keretében folytatódott az intézet tu
dományos tevékenységét, eredményeit bemutató 
szöveges és térképi kiadványok közreadása, a 
kéziratok kiadásra való előkészítése. A kiadványok 
megjelentetéséhez az 1993. év második felében 
végrehajtott létszámleépítés, majd szervezeti át
alakítás idejéig a feltételek adottak voltak a 
kiadványszerkesztőség és a nyomda működése 
révén. A kiadói tevékenység folytatása azonban 
több nehézségbe ütközött. Az egyik probléma a 
kiadványszerkesztés területén jelentkezett a főfog
lalkozású szakszerkesztők hiánya miatt. A szakszer
kesztésben közreműködők létszáma nem volt 
arányban a megoldásra váró feladatok nagysá
gával. Ezt a korábbi évekről áthúzódó aránytalan
ságot továbbra sem sikerült megszüntetni. További 
nehézséget jelentett és a tervektől való eltérést 
eredményezte a nyomdaipari anyagok árának 
gyorsütemű emelkedése, valamint a mindkét év
ben bekövetkezett évközi költségvetési elvonás. 
Bár hátráltatta a folyamatos munkavégzést, mégis 
örömteli esemény volt a Rajzterem rendkívül idő
szerű felújítása 1992-ben,

A szövegszerkesztés, nyomdai előkészítés fo
lyamatának korszerűsítése keretében folytatódott 
a VENTURA kiadványszerkesztő programra alapo
zott elektronikus szövegszerkesztés arányának nö
velése.

Eredményként könyvelhető el az angol anya
nyelvi lektorálás igénybevétele.

1992 folyamán sikerült korszerűsíteni a Rajzcsoport 
eszközállományát, megteremteni a számitógépes 
ábrakészités bevezetésének technikai feltételeit.

The publication of volumes introducing the 
activity and results of the Survey have continued. 
We continue to issue maps and prepare manu
scripts for publication. Until the re-organization and 
the reduction of the staff during the second part of 
1993, the editorial and printing offices were suffi
cient for our publication needs. After the changes, 
publishing activity was faced with more difficulties. 
One of these problems was the lack of profes
sional editors. The number was not equal to the 
tasks. This problem has existed for several years 
and could not be overcome. Another problem 
was the rapid increase in the costs of printing ma
terials. The budget's reduction in both years has 
resulted in a departure from the original plans. 
Although the renovation of the drawing room hin
dered continuous work, it was important to do in 
1992.

Modernizing text edition, preparation for print
ing and the ratio of electronic text edition based 
on VENTURA have increased.

English scrutinization of the texts can also be 
considered a result.

We managed to modernize the equipment of 
the Drawing Group in 1992. The technical back
ground to draw figures by computer was established.

In addition to publishing, members of the proj
ect have also supplied other requests of the Sur
vey. These include preparation of figures and 
posters, printing of different prints and cards, 
bookbinding, xerox copying, microfilm documen
tations, black-and-white and colour photo works 
and photoprinting.


