
NGU's geologiske publikasjoner
gjennom et arhundre...

..og vel sa det. Har vre'1tilbudt gratis til aile lan
dets geologiforeninger, skoler og universitet av
bade NGU selv og senere av Geosystems pa
L¢kken Verk. Da Geosystems tok over ansvaret
for lageret av dette materialet ble det lagt klare
f¢ringer fra NGU pa hvordan dette materialet
skulie distribueres i framtida. For Geosystems
var det viktig a redde dette materialet fra destruk
sjon f¢r det var for senl. Det klal1e vi. Responsen
fra de som kan fa gratis tilgang til dette materia
let har vre'1 meget laber. Dette ma bero pa at
hverken NGU eller Geosystems har nadd helt ut.
Sa derfor denne lille at1ikkelen pa Geolib.no

NGU's publikasjonskatalog bestar av f1ere hun
dre titler. Overskuddsmaterialet som var tiltenkt
destrllksjon hos NGU er nesten helt komplett i
forhold til katalogen. Bare et fMall (de aller mest
poplilrere publikasjonene) var ikke represente'1 i
overskuddsmaterialel. F.eks., NGU skrifter no 68
er ikke pa lager hos Geosystems, og savidt vites
heller ikke hos NGU. Overskuddsmaterialet
inneholder ogsa ubrettede berggrunnsgeologiske
kart for hele landel. Ogsa kvartrergeologiske og
endel andre mer spesielle kat1 finnes (aeromag
neliske, hydrogeologiske m.f1).
NGU's f¢ringer for at Geosystems kunne distri
buere materialet er i k0l1het f¢lgende:
Geologiske foreninger, skoler og universitet far
ett komplett sett hver, gratis. Til publikum for
¢vrig kan materialet selges i hht. NGU's prislis
te, non-profit
Geosystems har anledning til a palegge motta
geme egne distribusjonskostnader som frakt etc.
Dette gjelder f0l1satt I Eller i hvert fall sa lenge
Geosystems ¢nsker a holde av lagerplass til dette
materialet. F.t tar det opp ca 25 paller av
Geosystems lagerkapasitel. Hver pall veier ca ett
tonn, sa det er noksa tett pakket. Geosystcms har
pa gl1l11n av dette laget et uttakssystem i lagerhal
len, slik at de som skal ha titler bare kan ga i en

reol og plukke ut de eksemplarene de vii ha, uten
a matte kjempe med tunge paller. Inntil na har
det blitt tatt ut sett av enkelte geologiforeninger.
Skoler og universitet har sannsynligvis komplet
te sett fra f¢r. Men skoler kan vrere sa mangl. Og
NGU har ikke vrel1 spesifikk pa hva slags skole
eller skolelrinn vi snakker om. Dermed ma man
anta at ogsa grunnskoler har krav pa ett gratis
setl. Geosystems mener at fOl11uftig sammensat
te klassesett ma kunne la seg gj¢re a fa til. Hele
tilbudet gjelder sa langt lageret rekker. Det vii
ikke bli trykket opp nye opplag av delle materia
let.
Sa derfor: Bruk tilbudet f¢r det er for sent.
Indeksen finnes s¢kbar pa WEB bade hos NGU
og hos Geosystems. Det er mulig indeksen ogsa
vii bli lagt lit mer f1eksibelt s¢kbar pa geolib.no.
ved en senere anledning. Vi far se. Dette har med
interresse fra pllblikum a gj¢re. Og ikke minst
Geosystems egne ressllrser og mulighet for a
drive gratis lItvikling. Er det ikke interresse, ser
man heller intet poeng i a drive delle arbeidet
videre. Sa Steinfolk, dere b¢r komme pa banen.
Savidt jeg vet har NGU et relativt begrenset
Fysisk lager av delle materialel. NGU satser mye
pa digital distribusjon, hvor mye av de gamle
publikasjonene som er med i dette vet jeg ikke.
Men det er uansell forskjell pa den gode gamle
boken og ei PDF fil'. Sa i framtiden vii det kan
skje bare vrere delle overskuddslageret som er
tilgjengelig av de originale b¢kene.
Bladet Stein er anmodet om a formidle at tilbu
det finnes.
Dersom du representerer en entitet SOI11 hal" krav
pa a fa et sett gratis, sa ma du ta komakt med
Geosystems snarest!
L¢kkell Verk dell 24.01.2007
-Lors B j¢rgellsell
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