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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET KÖNYVTÁRA

í r t a :  K a p l a y n é  S c h e y  I l o n a

A Magyar Állami Földtani Intézet K önyvtára az 1962. év végén 130 000 
kötette l rendelkezik.

A közel 100 éves, szinte már történelmi m últú könyvállomány ma az 
ország legnagyobb földtani szakkönyvtára, melynek története visszanyúlik 
az 1 8 6 8 . évre. BÖCKH és SZONTAGH intézettörténeti m unkájukban említik, 
hogy amikor az Intézet még földtani osztályként m űködött a Nemzeti Múzeum 
egy szerény kis helyiségében, összes könyvanyaga belefért egy ,,ócska könyv- 
szekrénybe” . A századfordulón, amikor az Intézet új székházat kapott, az 
akkor már 16 000 kötetre növekedett anyag először került külön könyvtár
helyiségbe, mai helyére.

Céltudatos gyűjtés, kiváló, hozzáértő emberek adománya és nem utolsó 
sorban a már kezdetben megindult szétágazó cserekapcsolatok révén az állo
mány tovább fejlődött. A főgyűjtőkor m ellett gazdagon tagolt rokontudom á
nyok együttese a lak íto tta  ki az állomány mai képét. Ezt egészíti ki gyűjte
ményünkben a referáló és tájékoztató forrásművek mellett a tudom ánytörté
neti anyag is, mely könyvtárunk értékes és érdekes színfoltját képezi.

A háború óta a könyvtár célkitűzése és elsőrendű feladata a könyvállo
m ánynak sokféle korszerű könyvtári eszközzel való feltárása és ismertetése. 
Ennek érdekében épült fel még 1952-ben az anyag méltó elhelyezéséhez szük
séges modern rak tári berendezés, ezért készülnek a különféle katalógusok, ezt 
a célt igyekeznek előmozdítani a kiállítások és az utóbbi években megindult 
bibliográfiai tevékenység is.

A k itűzött célok gyorsabb ütem ben való megvalósítását korlátozza a 
könyvtár dolgozóinak — fenti feladatok teljesítéséhez m érten — szerény lé t
száma, mely még szembetűnőbb, ha figyelembe vesszük az olvasó- és kölcsönző 
forgalom rohamos fejlődését. Ez az immár szűkméretűvé vált olvasóteremben 
a következőképpen alakult:

1956-ban 4068 olvasó 25 900 kötetet forgatott
1961- ben 6800 ” 118 248
1962- ben 8643 ” 149 737

Mind az olvasó-, mind a kötetforgalom tehát az elmúlt esztendőhöz viszonyítva 
26% -kai növekedett.

Ilyen feltételek mellett az 1962. évi könyvtárm unka elvégzése bizonyos 
ú j munkamódszerek bevezetését te tte  szükségessé. Ezekkel egyrészt igyekszünk
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ésszerűsíteni a kölcsönzőszolgálatot, a csere technikai lebonyolítását, másrészt 
m unkaátcsoportosításokat ha jto ttunk  végre.

Állományunkban szakirodalmunk történelmi m últját a régi kiadású nyom
tatványok képviselik. Az 1800-ig megjelent tudom ánytörténeti anyagot kü
lön helyeztük el. Ezeket a műveket külön, védett anyagként kezeljük. K önyv
tárunk  legrégibb kiadású darabja C o nrad  G e s n e r : De Omni Rerum Fossilium. 
Genere, Gemmis, Lapidibus, Metallis. Tigurum, (Zürich) 1565. c. kézikönyve. 
A 16 — 18. századi szakirodalmunk tárgyköre ásvány-, kőzet- és kristálytan, 
földtan, őslénytan. A 17. századtól kezdve alkalmazzák az őslénytanban az 
összehasonlító módszert, ez időtől vannak zoológiái és botanikai munkáink 
is. Földtani leírásokat őriztek meg szám unkra az útleírások, útikönyvek, eze
ket szintén m egtaláljuk gyűjtem ényünkben. A vulkanológia, vagy akár régi 
bányászat tárgyköréből is őrzünk ritka  könyvpéldányokat. A 17. század óta 
a geológusoknak fontos munkaeszköze a mikroszkóp. Régi mikroszkópot le
író könyvünk is van. A 16. században alakulnak az első term észettudományi 
gyűjtem ények, melyek a mai term észettudom ányi múzeumok elődei. Régi, 
híres ásvány- és ősm aradvány-gyűjteményeket ism ertető művek is vannak 
anyagunkban; eredeti, korabeli kiadásban.

A nagyrészt külföldi kiadású könyvanyag között akad magyar és m agyar 
vonatkozású m unka is. A modern szakkönyvek színes és fekete fényképezett 
ábráinak őseiként régi nyom tatványainkban eleinte fam etszeteket, rézm et
szeteket, m ajd litográfiákat találunk. A m etszeteket gyakran művészi kézi 
festés ta rk ítja .

Folyóirat-és könyvállományunk 1962. évi feltárási munkái során a folya
m atosan készülő katalógusokból elkészült az év folyamán a betűrendes folyó
irat- és földrajzi folyóirat-katalógus, melyeket az olvasók rendelkezésére bocsá
to ttunk .

A betűrendes folyóirat-katalógus az 1960. évi raktárrevízió adataiból indult 
ki és a modern folyóirat-katalógus irán t tám asztható követelményeknek meg
felelően, a címszóváltozások teljességét tartalm azza, állományfelsorolás nél
kül. A keresett folyóirat tehát minden létező címe szerint feltalálható benne. 
A katalóguslapon szerepel a folyóirat teljes címe, a kiadási hely és a fennálló 
címváltozásokra való utalás. Többnyelvű cím esetében a cédula utal a külön
féle nyelvű címekre is.

A földrajzi folyóirat-katalógus a folyóiratcímeket országonként csoporto
sítva tartalm azza. Ebben a folyóirat-katalógusban 74 ország folyóirat-anyaga 
található meg. Mindkét folyóirat-katalógus szabvány m éretben és formában 
készült, összesen 5860 db karton t tartalm az.

Ezek m ellett folyam atban van a folyóiratok szolgálati katalógusának ké
szítése, mely az állományra vonatkozó adatokat is feltűnteti.

Ugyancsak folyamatosan készül a könyvek betűrendes szerző- és szakkata
lógusa. A nemzetközi egyetemes tizedes osztályozással készülő szakkatalógu
sunk minden évben tovább fejlődik, és így mindinkább segítőeszköze lesz a 
kutatóknak.

A kutatóm unka tám ogatását szolgálja a könyvtár folyó évi bibliográfiai 
tevékenysége is. Elkészült a mediterrán országok foly óirat-biblicgrá fiája. A 
katalógus-cédulákon szerepel az illető ország neve, a folyóirat címe,, kiadója 
és a kiadás helye. A jegyzékből kitűnik az állományunkban meglevő első és
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utolsó kötete, illetőleg az élő folytatás. K itűnik továbbá az illető folyóirat 
hiányos volta, vagy ha a folyóirat megszűnt. Jeleztük végül a folyóirat rak tári 
szám át. A cédulákat országonként csoportosítottuk és azon belül a folyóirat- 
címek betűrendjében rendeztük. Összesen 22 ország anyagát dolgoztuk fel, 
722 db cédulán. Folyam atban van végül — az intézet kollektív m unkájával 
készülő kréta bibliográfiához kapcsolódó — olaszországi kréta bibliográfia össze
állítása is.

Az állomány megőrzésén és feldolgozásán kívül könyvtárunk további 
feladata az állomány gyarapítása. 1962-ben 3019 kötettel gyarapodott a könyv
tár, mely a következőképpen oszlik meg:

vétel: 721
csere: 1604
ajándék: 694
Összesen: 3019 kötet

Ebben az évben 11 új cserekapcsolatot létesítettünk, ezek révén 40-féle 
új k iadványt kapunk cserébe. Az év végén könyvtárunk 539 élő cserést szám 
lál, az öt földrész 69 országából.

Széles keretek között fejlődik intézetünkben a néhány esztendő óta foly
ta to tt  könyvtárközi kölcsönzés is. Míg 1960-ban 80, 1961-ben 445, 1962-ben 
592 kötetet szereztünk be kölcsönzéssel bel- és külföldről.

Nagyrészt ezzel kapcsolatosan gyarapodik az elm últ esztendőben meg
alapozott mikrofilmtárunk. Tavaly 161 tekercset számláló film tárunk 1962- 
ben 408 új tekerccsel gyarapodott. A mikrofilmeket a leltározás u tán  — a 
többi könyvekhez hasonlóan — katalogizáljuk. Belekerülnek tehá t a betűren
des katalógusba, a szakkatalógusba, a helyrajzi katalógusba és a külön fel
állíto tt mikrofilm-katalógusba is.

1962. évben 183 beiratkozott olvasó használta a könyvtárat. Ezek 
közül 86 Intézetünk tagja, 97 pedig más intézmény dolgozója.

Végül könyvtárunk kezeli az intézeti kiadványok raktárát is, melyet az 
1961. évben kezdtek átépíteni. A kiadványraktár ma két helyiségben van. 
Az 1961. év végén megindult m unkálatok 1962-ben befejeződtek. M egtörtént 
tehá t ebben az esztendőben a kb. 100 000 kötet átköltöztetése és rendezése. 
Minden sorozatot felülvizsgáltunk, a hibás kötet jelzéseket kiigazítottuk, á t 
számoztuk, és megfelelően elhelyeztük a köteteket. Az egyes füzeteket meg
számláltuk. Az eredményeket a kiadványok törzslapjára rávezettük.

LA BIBLIO THÉQ UE DE LTNSTITUT GÉOLOGIQUE DE H O N G RIE
par

I. KAPLAY -  SCHEY

En 1962, les livres et périodiques anciens furent sélectés e t déposés á part. 
L ’oeuvre le plus ancien est célúi de C o nrad  G e ssn e r : ,,De omni rerum fossilium  
genere . . .” lequel avail été publié á Zürich en 1565. Farmi les travaux pub- 
liés aux 16е—18e siecles nous avons reneontré encore beaucoup de m atériaux 
rares et précieux.
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Quant aux catalogues lesquelles sont dressés eontinuellement, nous avons 
mis au point le nouveau catalogue alphabétique et le nouveau catalogue géo- 
graphique des périodiques. On continue la rédaction du catalogue de service 
des périodiques, ainsi que celle du catalogue alphabétique par matieres des 
livres.

Au cours des travaux bibliographiques on a f ini la bibliographie des pério
diques sur les pays méditerranéens. La bibliographie du Crétacé de l’Italie 
est en voie de réalisation.

L’effectif de la bibliothéque a augmenté de 3019 volumes en 1962. 
Nous avons établi des relations d’échange avec 11 nouveaux partenaires ce 
qui nous assure réguliérement 40 nouveiles sortes de publications. Nous avons 
en tout 539 partenaires d’échange actifs. Par prét de bibliothéque ä biblio
théque nous avons mis 592 volumes hongrois et étrangers ä la disposition de 
nos lecteurs.

En 1962, notre microíilmothéque a augmenté de 408 nouvelles bobines, 
lesquelles sont enregistrées dans les catalogues respectifs de la mérne maniére 
comme les autres livres.

Ä la fin de 1962 la Bibliothéque de Г In stitu t Géologique de Hongrie pos- 
séde 130 000 volumes.

БИБЛИОТЕКА ВЕНГЕРСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
И. К А П Л А Н - Ш Е И

В 1962 г. древние книги и журналы были выделены из общего фонда 
и размещены отдельно. Древнейшая книга библиотеки „De omni rerum 
fossilium genere.. . . ” от пера КОНРАДА ГЕССНЕРА была издана в 1565 г. 
в Цюрихе. Из работ, вышедших в течение 16 — 18ых веков, было найдено еще 
много редких и ценных экземпляров.

Что касается каталогов, то было закончено составление нового аль- 
фавитного и географического каталогов журналов. Выполняется состав
ление служебного каталога журналов, а также альфавитного и специаль
ного каталогов книг.

В ходе библиографических работ была составлена библиография 
журналов стран средиземноморского региона и составляется библиогра
фия работ по меловым отложениям Италии.

В течение 1962 г. книжный фонд библиотеки был увеличен на 3019 
томов. Была создана обменная связь с 11 новыми партнерами, благодаря 
чему наша библиотека получает в обмен 40 новых публикаций. Число 
активных партнеров по обмену составляет 539.

В порядке межбиблиотечного обмена были приобретены 592 тома 
отчасти из других учреждений Венгрии, отчасти из заграницы. Количество 
катушек микрофильмотеки увеличилось в 1962 г. на 408. Они регистри
руются в каталогах так же, как и другие книги.

В конце 1962 г. Библиотека Венгерского Геологического Института 
располагает 130 000 томами.


