
Egyesületi hírek

Beszámoló és értékelés a 12. Vándorgyűlésről

Egyesületünk Szolnokon, 1981. november 12 —13-án rendezte meg a 12. 
Geofizikai Vándorgyűlést a Magyarhoni Földtani Társulat és az OMBKE 
Kőolaj-, Földgáz-, Vízszakosztály Fúrási szakcsoportjának közreműködésével. 
A téma Kelet-Magyarország kutatási feladatai, különös tekintettel a miocén és 
idősebb szénhidrogén-tároló kőzetekre volt.

A hasznos szakmai találkozó egyben kellemes emlék is maradt a körülbelül 
130 résztvevő számára. Ezt fejezte ki az országos elnökség 1981. december 17-én 
tartott évzáró ülésén jegyzőkönyvbe foglalt köszönetnyilvánítása, mely a Kő- 
olajkutató Vállalat igazgatóját, Vándorfi Róbertét és a szervezési és lebonyolítási 
munkát magukra vállalaló Kiss Bertalan, Kormos László és Suba Sándor tagtár
sakat illeti meg.

Értékelve a vándorgyűlést megállapíthatjuk, hogy jó gondolatnak bizo
nyult a geológusokkal való együttműködés. Mint azt Bese Vilmos tiszteleti 
elnök az elnökségi ülésen elhangzott hozzászólásában kiemelte, ez a sikeres 
együttműködés a gazdasági célokat is jobban szolgálja, ami egyre inkább fel
adata az MTESZ egyesületeinek. Deres János főtitkár szerint a vándorgyűlés 
szakmai állásfoglalások és ajánlások fóruma is kell hogy legyen, s ezt javasolta 
a következő vándorgyűlés irányelvévé tenni.

Megállapíthatjuk, hogy a geológusok elismerik és értékelik a geofizika 
eredményeit. A sztratigráfiai és litológiai interpretáció közeljövőbeni beveze
tésének szándéka és szükségessége az eddiginél szorosabb együttműködést igényel 
a karotázs és a szeizmikus szakemberek között. Mint az előadásokból kiderült, 
az első lépéseket a geológusok is megtették ezen a területen. Mindenesetre vi
gyázni kell, hogy a szervezeti korlátok ne akadályozzák a szakmai szempontból 
szükséges integrációt az értelmezés területén.

Z. A.
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Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ (031KDК ) nevét 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke 1982. január 1-től Országos 
Műszaki Információs Központ és Könyvtárra (OMIKK) változtatta. Az új 
elnevezésre azért volt szükség, mert az intézmény tevékenysége az utóbbi 
években jelentősen bővült új feladatokkal és munkája új információhordozókkal, 
technikai eszközökkel továbbra is korszerűsödik. így bővül a szeles műszaki 
rétegek — mindenekelőtt a kutatást-fejlesztést végrehajtók — műszaki infor
máció ellátása egy átfogó szakirodalmi információs rendszer keretében és kiépül 
a felsőszintű vezetés műszaki tárgykörű irányítási információellátása. A könyv
tár továbbra is Országos Műszaki Könyvtár elnevezéssel működik.

P app János
az OMIKK Sajtószolgálat 
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