К önyvisme rtetés

30

WISSBB,

VV. A .

ed.:

Geological

No

menclature (Geológiai nevezéktan). Royal
Geological and Mining Society of the Ne
therlands, Martinus Nijhoff, the Hague,
Boston, London 1 9 8 0 .
A szedimentológia terén jól ismert fő
szerkesztő közel száz szerkesztőtársával
együtt felismerve azt a tényt, hogy a föld
tani fogalmak nevezéktana egyre bővül és
az új ismereteket rendszerezni kell angol,
holland, francia, német és spanyol nyelven
új geológiai értelmező szótárt jelentetett
meg.
A könyv bevezetője hangsúlyozza, hogy
Hollandiában a földtani nevezéktannal
foglalkozó irodalomnak nagy hagyomá
nyai vannak. E könyv is e hagyományokat
figyelembe véve készült.
A m ű 2 8 fő részre tagolódik. Tematikája
a teljes földtani fogalomkört felöleli. A
szűkebb értelemben vett geológián kívül
foglalkozik a geokémia, geofizika, paleon
tológia, geomorfológia, talajtan, olajgeo
lógia, oceanográfia, ásványok kutatása és
a mérnökgeológiai témakörrel is.
Egy-egy tárgykörön belül jól áttekint
hetően rendszerezi a fogalmak megadását.
A szedimentológia címszó alatt pl. a to
vábbi fő fejezetek találhatók: törmelékes

és karbonát-, valamint vegyes eredetű le
rakódások, a nem karbonátos lerakódások
diagenezise, karbonátos lerakódások: A
szedimentológia címszón belül az üledékes
folyamatok, -szerkezet, -szövet meghatá
rozását adja meg. Az üledékes szerkezeten
belül foglalkozik az általános fogalmakkal,
az áramlási fodrokkal, az áramlási jegyek
kel, a lenyomatokkal és a repedésekkel,
végül az üledékképződést közvetlenül kö
vető torzulásokkal.
A karbonát-lerakódás címszó alatt az
általános fogalmak meghatározásán túl pl.
a karbonátot felépítő elemeket, a szemcse
méret osztályozását, az üledékes szerkeze
tet, a karbonát-fáciesek kialakulását tár
gyalja. Hasonló módon részletezi a többi
témakör fogalomkörét is. A könyv a tár
gyalás végén 14 összefoglaló táblázatot ad.
Ezt követően külön-külön mind az öt
nyelven alfabetikus sorrendben a tárgyalás
során ki nem emelt címszavakat összegzi,
hogy ezzel is megkönnyítse a kívánt fogal
mak gyors kikeresését.
A könyvet minden olyan szakrmbernek
messzemenően ajánljuk, aki a felsorolt
nyelveken olvas. Különösen hasznos lehet
ott ahol alkotóközösségek dolgoznak együtt
és így kézikönyvként használhatják.
A könyv 1 9 8 1 . évi ára 3 0 3 9 , 0 0 F t .
D B . M O L N A B Béla

