
A könyvtár jelenlegi állománya 30 252 kötet könyv és folyóirat, valamint 
5378 egyéb könyvtári egység. Állományunkat 1990-ben 334 kötet könyvvel, 244 
kötet folyóirattal, 8  egyéb dokumentációs kiadvánnyal és 800 műszerprospektus
sal gyarapítottuk. Folyóirattárunk 2-féle új folyóirattal bővült. Nemzetközi kiad
ványcsere révén 165 db kiadványt kaptunk és 59 országba közel 550 címre 1324 
db kiadványt küldtünk. Könyvtárközi kölcsönzés: 1990-ben 116 alkalommal 
kölcsönöztünk külső intézményeknek. A könyvtári szolgáltatásokat az elmúlt 
évben 4294 olvasó vette igénybe.

1990-ben megkezdtük a Könyvtár állományának számítógépes feldolgozását 
a MICROISIS program segítségével. Feldolgozzuk a könyvállományt (pillanat
nyilag csak az új beszerzéseket), a teljes folyóirat állományt, a referált folyóirat- 
cikkeket és a cserepartnereink címjegyzékét. A számítógépes nyilvántartástól a 
könyvtári szolgáltatások minőségi javulását várjuk.

Könyvtári szolgálat

Kiadványok

1990-ben az ELGI a következő kiadványokat jelentette meg:
— Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1988-89. évi jelentése;
— Geofizikai Közlemények 35. kötet 3., 4. számok.
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Library

The present stock of our Library amounts to 30,252 volumes of books and 
periodicals and 5,378 miscellaneous items. In 1990 the stock was increased by 
334 books, 244 volumes of periodicals, 8  documentary publications and 800 
brochures on instruments. Our range of periodicals has been enlarged by 2 new 
ones. As a result of international exchange we received 165 publications and, in 
turn, dispatched 1,324 to 550 addresses in 59 countries. In 1990 the services of 
our Library was utilized by 4,294 readers/borrowers.

In 1990 computer data processing of the Library’s stock was begun using 
MICROISIS software. Books (at the moment new items only), the whole range of 
periodicals, abstracted periodical articles and address list of our exchange partners 
are being processed. We expect the improvement of our library services due to 
applying computer handled records.

Publications

In 1990 the folowing publications were issued:
— Annual Report of Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary for 

1988-89;
— Geophysical Transactions, vol. 35 Nos. 3 and 4.
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