100 éves az
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet,
a világ első
gyakorlati geofizikai kutatóintézete
Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
nyilvános feladatkörű
Szakkönyvtára
A könyvtár feladata:
állományának megfelelő szintű fejlesztése.
Az ország legnagyobb nyilvános feladatkörű
geofizikai szakkönyvtáraként kötelessége a geofizikai szakirodalom beszerzése, megőrzése, feldolgozása és az olvasószolgálat biztosítása.
A könyvtár gyűjtőköre:
a korszerű kutatáshoz szükséges magyar és
külföldi geofizika, valamint a rokon- és segédtudományok irodalma (geológia, matematika, fizika, csillagászat, számítástechnika, környezetvédelem, stb.).

Az állomány jelenlegi beszerzési értéke 92 126 000,- Ft. (A könyvtári gyakorlatnak megfelelően
becsült tényleges érték a fenti összeg 6-10-szerese.)
Az intézeti könyvtárra vonatkozó első írásos bejegyzések 1921-22-ből származnak. Ekkor 637 kötet
található a leltárkönyvben, melyek összértéke 1736,76 korona volt.
A könyvtári állomány alapját Eötvös Loránd hagyatékából származó könyvek képezték, melyek jelenleg
az intézet Múzeumában tekinthetők meg. E kiadványok valós értéke felbecsülhetetlen.
Néhány a legrégebbi kiadványok közül:
The works of Francis Bacon, Baron of Verulam, Viscount St. Alban and Lord
High Chancellor of England, London, 1753.
EULER, M. Léonard, Élémens d'algebre : Traduits de l'allemand, avec des
notes et des additions, Paris, 1774.
A könyvtár későbbi beszerzései között is van több értékes kiadvány, melyek nemcsak
Magyarországon, hanem Európa nagy könyvtáraiban sem lelhetők fel. Így például:
LAMONT, J, Handbuch des Erdmagnetismus, Berlin, 1849.
LAMONT, J, Magnetische Karten von Deutschland und Bayern
nach den neuen Bayerischen und Oesterreichischen Messungen, unter
Benützung einiger älterer Bestimmungen, etworfen und herausgegeben
von J. Lamont, München, 1854.
(Lamon néhány egyéb írása is megtalálható könyvtárunkban, melyekkel még a British Library
sem rendelkezik.)
A könyvtár legértékesebb geofizikai kiadványai már az 1930-40-es évektől kezdődően
megtalálhatók állományunkban.

Az intézet gondozásában megjelenő kiadványért
cserébe 55 országból kapunk értékes szakirodalmat:

Az állomány feltártságát a kezdetektől kialakított és folyamatosan fejlesztett betűrendes- és
szakkatalógus biztosítja. A különböző dokumentumtípusok szerint folyamatosan épített katalógusok a
könyvek, folyóiratok, térképek, különlenyomatok, fordítások, mikrofilmek, szabadalmak, szabványok, az
utóbbi időben pedig a CD-k, DVD-k és egyéb elektronikus, illetve audiovizuális kiadványok
visszakereshetőségét biztosítják.
A téma szerinti keresést 1988-ig cédulakatalógus, majd 1988 után számítógépes katalógus segíti
a könyvtárat használók számára.
2007-ben létrehoztuk a már felvitt és ellenőrzött állomány online változatát is, mely közvetlenül az
ELGI honlapjáról minden internethasználó számára hozzáférhető. (http://www.elgi.hu; Szakkönyvtár:
http://hunteka.elgi.hu)
A könyvtár szolgáltatásait nyilvános feladatköréből adódóan a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal (http://www.mbfh.hu/) és a Magyar Állami Földtani Intézet (http://www.mafi.hu/) dolgozóin kívül
más intézmények kutatói, egyetemek és főiskolák oktatói, hallgatói, tanulók és egyéb érdeklődők
is használhatják.

A könyvtár az állományában megtalálható
kiadványokról másolatot készít.
40,- Ft + Áfa / A4 oldal
70,- Ft + Áfa / A3 oldal
A könyvtárban az ELGI kiadványai
megvásárolhatók.
A könyvtár telefonszáma:
36 (1) 363-2835 v. 36 (1) 252-4999/262
Fax: 36 (1)363-7256
e-mail címe: libr@elgi.hu
Nyitva tartás: munkanapokon 8.30-14.00 óráig
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