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100 lat Pañstwowego Instytutu Geologicznego
– dla gospodarki, nauki i edukacji
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A b s t r a c t. Over the last fifty years the Department of Publications has conducted its statutory tasks, publishing a range of cartographic and text contributions. During all these years, serial maps, geological-tourist maps, guides and atlases have been published.
The Polish Geological Institute – National Research Institute is the publisher of the leading Polish journals: English-language Geological Quarterly (listed in the Journal Citation Reports database) and Polish-language monthly Przegl¹d Geologiczny, as well as the
co-publisher of the annual Volumina Jurassica. In addition to these important journals, there is a number of publishing series, such as:
Biuletyn Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Polish Geological Institute Special
Papers, and Profile G³êbokich Otworów Wiertniczych. Apart from the publications issued on a regular basis, the Department of Publications also publishes books from the series Wokó³ Geologii, conference and informational materials, and books for young readers
(Nie tylko dinozaury, Sezam Polski). Despite the huge amount of tasks, the Department of Publications is constantly trying to improve
the substantive and technical level of its works so that the publications of the Polish Geological Institute will always be at the world’s
highest level.
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Wydawnictwa Pañstwowego Instytutu Geologicznego (PIG) od prawie 100 lat publikuj¹ czasopisma naukowe, ksi¹¿ki, mapy i atlasy o tematyce geologicznej. Na
potrzebê upubliczniania wyników badañ geologicznych
wskaza³ ju¿ pierwszy dyrektor PIG profesor Józef Morozewicz. W swym inauguracyjnym przemówieniu na otwarciu instytutu w 1919 r. wymieni³ ówczeœnie znane bogactwa
mineralne Polski, po czym stwierdzi³: wszystko to nale¿y
metodycznie zbadaæ, opracowaæ, skartowaæ i opisaæ
(Morozewicz, 1920). Zatem od samego pocz¹tku publikowanie osi¹gniêæ naukowych by³o wa¿nym filarem dzia³alnoœci Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Pierwsza
komórka odpowiedzialna za redakcjê wydawnictw zosta³a
utworzona w PIG przez Jana Samsonowicza w 1923 r., lecz
do 1935 r. by³a jednoosobowa (Bórska, 1960). Po II wojnie
œwiatowej Wydzia³ Wydawniczo-Kartograficzny reaktywowano w instytucie ju¿ w 1945 r. i choæ wielokrotnie
komórce tej zmieniano nazwê, to funkcjonuje ona do dziœ.
ZAK£AD WYDAWNICTW
I WYDAWNICTWA GEOLOGICZNE
W 1953 r. dzia³alnoœæ wydawnicz¹ Instytutu Geologicznego znacznie rozwiniêto, gdy¿ niezale¿nie od ówczesnego Zak³adu Wydawnictw utworzono Wydawnictwa
Geologiczne, których siedzib¹ by³ gmach PIG przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie i które zajmowa³y siê wydawaniem literatury dydaktycznej, zawodowej i popularnonaukowej, przygotowywanej przez ró¿ne oœrodki naukowe
z ca³ej Polski. Oba wydawnictwa œciœle wspó³pracowa³y
z Instytutem Geologicznym (¯y³ka, 1970; Szejgis, 1971;
Bolewski, Rühle, 1978).

Zak³ad Wydawnictw dzieli³ siê na trzy pracownie: kartografii szczegó³owej, kartografii przegl¹dowej i ogólnej
oraz pracowniê tekstów, w której od 1957 r. by³ opracowywany i wydawany Kwartalnik Geologiczny – jako wiod¹ce
czasopismo Instytutu Geologicznego.
Wydawnictwa Geologiczne sk³ada³y siê z dwóch pionów produkcyjnych – kartograficzno-poligraficznego,
wydaj¹cego mapy geologiczne i teksty ich objaœnieñ, oraz
pionu wydawniczego, publikuj¹cego ksi¹¿ki i czasopisma.
Najwa¿niejszym czasopismem wydawanym przez Wydawnictwa Geologiczne sta³ siê Przegl¹d Geologiczny –
miesiêcznik s³u¿by geologicznej, umo¿liwiaj¹cy wymianê
myœli i doœwiadczeñ, systematycznie informuj¹cy o bie¿¹cych osi¹gniêciach i ró¿nych wydarzeniach z dzia³alnoœci
geologicznej, a tak¿e o postêpie zachodz¹cym w naukach
o Ziemi.
Od pocz¹tku lat 1970. Wydawnictwa Geologiczne by³y
wiod¹cym w Polsce wydawnictwem w dziedzinie nauk
geologicznych, a je¿eli chodzi o kartografiê geologiczn¹ –
jedynym (Szejgis, 1973). Wœród opublikowanych przez
nie pozycji na szczególn¹ uwagê zas³uguje, emitowana od
1968 r., wielotomowa monografia rozpowszechniaj¹ca
wiedzê o budowie geologicznej naszego kraju pt. Budowa
geologiczna Polski, obejmuj¹ca przede wszystkim stratygrafiê, tektonikê oraz atlasy fauny przewodniej.
G³ównym zleceniodawc¹ wszystkich publikacji by³
Instytut Geologiczny. Wydawnictwa Geologiczne œciœle
z nim wspó³pracowa³y poprzez Zak³ad Wydawnictw, który zajmowa³ siê redakcj¹ merytoryczn¹ ca³ej kartografii
geologicznej i zbiorowych dzie³ syntetycznych instytutu,
w tym wspomnianej Budowy Geologicznej Polski (Szej-
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gis, 1973). Przez wiele lat ta wspó³praca wydawnicza owocowa³a licznymi pracami tekstowymi i kartograficznymi.
LATA 90. XX w. – MODERNIZACJA
Kolejne lata dzia³alnoœci Zak³adu Wydawnictw to stopniowy wzrost wykorzystywania nowoœci technologicznych.
Lata 90. XX w. nale¿¹ do prze³omowych w historii wydawnictw PIG. Po raz pierwszy siêgniêto po nowoczesne i proste
techniki poligraficzne, dziêki czemu zwiêkszono liczbê
wydawanych tekstów, które mo¿na by³o publikowaæ bez
korzystania z kosztownych us³ug zak³adów drukarskich.
Do sta³ej praktyki wdro¿ono komputerow¹ redakcjê tekstów, co pozwoli³o przyspieszyæ sk³ad periodyków i ksi¹¿ek
i wp³ynê³o na obni¿enie kosztów ich wydawania. Dziêki
zastosowaniu nowych technik szybko nadrobiono zaleg³oœci
w druku, chocia¿by poszczególnych tomów Kwartalnika
Geologicznego. Podobnie dzia³o siê z przygotowaniem
materia³ów kartograficznych.
W celu szybkiego powielania barwnych map w ma³ych nak³adach i niedu¿ym formacie uruchomiono kolorowy kserograf, który wykorzystano do druku Atlasu geochemicznego Warszawy w skali 1:100 000 (1992).
W latach 1990. Zak³ad Wydawnictw przemianowano
na Zak³ad Publikacji. W tym czasie zaczêto prowadziæ
intensywne prace nad skomputeryzowaniem bazy danych
do Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000.
Niestety, pierwsze próby komputerowego druku tej mapy
nie przynios³y oczekiwanego rezultatu, gdy¿ okaza³a siê
ona zbyt skomplikowana graficznie. Dopiero pod koniec
ostatniej dekady XX w. zaczêto wprowadzaæ komputerowe
przygotowanie arkuszy map z bazy danych cyfrowych w
systemie Arc/Into. W tym systemie zosta³y opublikowane
pierwsze mapy w Polsce, dorównuj¹ce mapom zachodnioeuropejskim oraz œwiatowym (Sprawozdanie, 1996).
Tymczasem w Pañstwowym Przedsiêbiorstwie Wydawnictwa Geologiczne od 1992 r. rozpocz¹³ siê proces
prywatyzacji, w wyniku której powsta³o Wydawnictwo
Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej SA, przejmuj¹ce zadania Wydawnictw Geologicznych.
ZAK£AD PUBLIKACJI W XXI w.
Na pocz¹tku XXI w. wraz z du¿ym postêpem technik
komputerowych zmieni³y siê te¿ metody pracy redaktorów, co z kolei mia³o prze³o¿enie nie tylko na zwiêkszenie
szybkoœci publikowanych materia³ów, ale równie¿ poprawê ich jakoœci. Nie zwiêkszaj¹c liczby zatrudnionych osób
mo¿na by³o podj¹æ nowe zadania.
W 2000 r. Zak³ad Publikacji przej¹³ ostatecznie
wszystkie prace redakcyjne od Wydawnictwa Kartograficznego PAE SA. Publikowa³ ksi¹¿ki naukowe i metodyczne,
a w 2010 r. rozpocz¹³ edycjê cyklu ksi¹¿ek popularnonaukowych o nazwie Wokó³ Geologii. Dotychczas w serii tej
ukaza³o siê 9 pozycji (ryc. 1), przewa¿nie o charakterze
wspomnieñ.
Do roku 2016 Zak³ad Publikacji realizowa³ dla Pañstwowego Instytutu Geologicznego seryjne opracowania
kartograficzne, kontynuuj¹c wydawanie kolejnych arkuszy
Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000,
Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Mapy
Geoœrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 czy Mapy Litogenetycznej Polski w skali 1:50 000. Co roku wydawano
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Ryc. 1. Seria Wokó³ Geologii

wiele map nie tylko geologicznych, ale tak¿e geologiczno-turystycznych, przewodników czy atlasów przeznaczonych zarówno dla naukowców, jak i szerokiego krêgu
odbiorców, co przyczynia³o siê do pog³êbienia wiedzy
o geologii. W ramach restrukturyzacji Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(PIG-PIB) Zak³ad Publikacji przemianowano na Dzia³
Wydawnictw, a w 2017 r. zadania publikacji prac kartograficznych przejê³a inna komórka instytutu.
CZASOPISMA
Dwa najwa¿niejsze czasopisma wydawane przez
PIG-PIB to bezsprzecznie Geological Quarterly i Przegl¹d
Geologiczny. W 2010 r. Pañstwowy Instytut Geologiczny
razem z Wydzia³em Geologii Uniwersytetu Warszawskiego sta³ siê wspó³wydawc¹ rocznika Volumina Jurassica.
Pod koniec 2011 r. PiG-PIB sta³ siê wspó³wydawc¹ czasopisma z listy filadelfijskiej Geologia Carpathica nale¿¹cego
do Instytutu Nauk Geologicznych S³owackiej Akademii
Nauk. Tym samym Zak³ad Publikacji przej¹³ obowi¹zki
redakcyjne zwi¹zane z wydawaniem dwóch nowych periodyków. Wszystkie czasopisma i serie wydawnicze PIG-PIB
maj¹ otwarty dostêp, który przyczynia siê do szerokiego
rozpowszechnienia wyników badañ. Periodyki te staj¹ siê
coraz bardziej miêdzynarodowe, w tym szczególnie Geological Quarterly.
Geological Quarterly
(Kwartalnik Geologiczny)
Geological Quarterly to flagowe czasopismo Pañstwowego Instytutu Geologicznego, za³o¿one w 1957 r. (tab. 1).
Jego zadaniem mia³o byæ bie¿¹ce informowanie o wynikach badañ wykonywanych w instytucie, a tak¿e utrzymanie wiêzi naukowej z osobami i instytucjami pracuj¹cymi
nad zagadnieniami pokrewnymi (Kwartalnik Geologiczny,
1957; Narkiewicz, 2006). Pocz¹tkowo ukazywa³ siê w
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jêzyku polskim ze streszczeniami w jêzyku angielskim,
póŸniej czêœæ artyku³ów publikowano w jêzyku angielskim. Od 1991 r. czasopismo ukazywa³o siê pod podwójnym polsko-angielskim tytu³em. Tom 38. (1994) by³
pierwszym, który zawiera³ jedynie teksty anglojêzyczne.
W kolejnych zeszytach Kwartalnika Geologicznego
ukazywa³y siê równie¿ sprawozdania z posiedzeñ naukowych IG (póŸniej PIG), ale w 1992 r. zosta³y one wy³¹czone z czasopisma i zaczêto je publikowaæ we wznowionej po
55 latach przerwy serii Sprawozdania z Posiedzeñ Naukowych PIG. W 1997 r. czasopismo przesz³o zmianê, zwiêkszono format, zaprojektowano now¹, atrakcyjniejsz¹
ok³adkê, poprawiono poziom techniczny druku tekstu i ilustracji (ryc. 2).
Tab. 1. Redaktorzy naczelni Geological Quarterly (Kwartalnika
Geologicznego)
Imiê i nazwisko

Tom/zeszyt/rok

Jan Czermiñski, Antoni £aszkiewicz

1/1/1957–6/4/1962

Jan Czermiñski

7/1/1963 – 20/3/1976

Ryszard Dadlez

20/4/1976 – 42/4/1998

Leszek Marks

43/1/1999 – 46/4/2002

Marek Narkiewicz

47/1/2003 – 51/4/2007

Jerzy Nawrocki

52/1/2008 – 55/4/2011

Tadeusz M. Peryt

56/1/2012 – 62/3/2018

Marek Kr¹piec

62/4/2018 –

Od 1998 r. rozpoczêto starania o indeksowanie przez
Institute for Scientific Information (ISI). Podjêto wiele
kroków organizacyjnych i redakcyjnych, aby dostosowaæ
czasopismo do surowych kryteriów oceny, przy czym najistotniejszym problemem by³o sformu³owanie koncepcji
tematycznej. Zmianie musia³a ulec dotychczasowa formu³a sprowadzaj¹ca siê do publikowania prac autorów polskich i to przede wszystkim z krêgu Pañstwowego
Instytutu Geologicznego. Stopniowo zaczêto rozszerzaæ
zespó³ wspó³pracowników o osoby z innych instytucji krajowych, jak i zagranicznych (Marks, Narkiewicz, 2003).
Zmodyfikowano równie¿ profil czasopisma, rozszerzaj¹c
tematykê o geologiê œrodowiskow¹ i stosowan¹, przy czym
zaczêto k³aœæ nacisk na zwiêkszenie regionalnego zakresu
zamieszczanych artyku³ów, by odpowiada³y obszarowi
Europy œrodkowej i wschodniej.
Wszystkie wprowadzone zmiany zaowocowa³y du¿ym
nap³ywem artyku³ów autorów spoza instytutu, w tym z zagranicy. Przyczyni³o siê to do rezygnacji w 2000 r. z podwójnego tytu³u na rzecz wersji angielskiej. Mozolne starania
przynios³y oczekiwany efekt – Geological Quarterly zosta³
w 2003 r. uwzglêdniony w bazie danych Science Citation
Index Expanded, w³¹cznie z Web of Science, Research
Alert, Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences, American Geological Institute/Bibliography and Index
of Geology, Elsevier/GeoAbstracts, Geobase oraz BIOSIS
UK/Zoological Records.
W 2013 r. Geological Quarterly zosta³ umieszczony na
Digital Platform of Polish Geological Journals, co pozwoli³o czasopismu uzyskaæ system do elektronicznej submisji
artyku³ów na bazie Open Journal System, numery doi oraz
cyfryzacjê wszystkich archiwalnych numerów. Od tego te¿

Ryc. 2. Ewolucja szaty graficznej Geological Quarterly (Kwartalnika Geologicznego)

roku nast¹pi³ du¿y nap³yw artyku³ów z zagranicy i znacznie wzros³a objêtoœæ poszczególnych zeszytów. Wszystko
to poskutkowa³o umiejscowieniem Geological Quarterly
w czo³ówce polskich czasopism, a IF od kilku lat przekracza 1.
Przegl¹d Geologiczny
Pierwszy numer Przegl¹du Geologicznego wydano
w marcu 1953 r. Czasopismo to zosta³o utworzone w
wyniku przekszta³cenia Geologicznego Biuletynu Informacyjnego, który z inicjatywy ówczesnego dyrektora
Pañstwowego Instytutu Geologicznego Jana Czarnockiego
zaczêto wydawaæ u schy³ku 1952 r. Biuletyn... by³ periodykiem nieregularnym – ukaza³y siê tylko trzy jego zeszyty,
w tym dwa z nich w czasie tworzenia Centralnego Urzêdu
Geologii (CUG) i przekszta³cania Pañstwowego Instytutu
Geologicznego w Instytut Geologiczny. Wtedy uznano, ¿e
powinien to byæ periodyk wydawany regularnie, najlepiej
jako miesiêcznik (Bolewski, 1978). Z racji tego, ¿e nazwa
Geologiczny Biuletyn Informacyjny mog³a byæ mylona
z Biuletynem Pañstwowego Instytutu Geologicznego
Tab. 2. Redaktorzy naczelni Przegl¹du Geologicznego
Imiê i nazwisko

Tom/zeszyt/rok

Kazimierz Guzik

1/1/1953 – 1/4/1953

Witold Jurkiewicz

1/5/1953 – 2/12/1954

brak danych

3/1/1955 – 5/12/1957

Jan Kostecki

6/1/1958 – 22/12/1974

Edward Rühle

32/1/1975 – 36/2/1988

Andrzej Witkowski

36/3/1988 – 39/12/1991

Tadeusz M. Peryt

40/1/1992 – 49/1/2001

Zdzis³aw M. Migaszewski

49/2/2001 – 50/5/2002

W³odzimierz Mizerski

50/6/2002 – 54/12/2006

Iwona B. Litwin

55/1/2007 – 55/12/2007

Magdalena Mizerska

56/1/2008 – 56/3/2008

Jacek Grabowski

56/4/2008 – 61/6/2013

Andrzej G¹siewicz

61/7/2013 – 66/4/2018

Zdzis³aw M. Migaszewski

66/5/2018 –
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Volumina Jurassica
Volumina Jurassica jest adresowana do
naukowców zajmuj¹cych siê systemem jurajskim, w tym œciœle zwi¹zanych z Miêdzynarodow¹ Podkomisj¹ Stratygrafii Jurajskiej
(ISJS). Czasopismo ukazuje siê w jêzyku
angielskim i jest miêdzynarodowym forum
wymiany informacji o systemie jurajskim na
ca³ym œwiecie; dotychczas opublikowano 15
tomów.
SERIE WYDAWNICZE

Ryc. 3. Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego

nowemu czasopismu nadano tytu³ Przegl¹d Geologiczny;
podtytu³ brzmia³: Organ Pañstwowej S³u¿by Geologicznej. Od pocz¹tku by³ to periodyk pañstwowej s³u¿by
geologicznej i zawsze w jego rozwoju wiod¹c¹ rolê
odgrywali geolodzy z Pañstwowego Instytutu Geologicznego (tab. 2).
Jako czasopismo przeznaczone dla szerokiego krêgu
odbiorców Przegl¹d Geologiczny odgrywa znacz¹c¹ rolê
w upowszechnianiu wyników badañ geologicznych
(¯ytka, 1974). Znaczn¹ czêœæ tego miesiêcznika zajmuj¹
artyku³y naukowe i krótkie komunikaty oraz artyku³y
informacyjne dotycz¹ce problemów istotnych dla œrodowiska geologów.
Przez wszystkie lata kolejni redaktorzy naczelni
Przegl¹du Geologicznego (tab. 2) starali siê, aby czasopismo stawa³o siê coraz lepsze pod wzglêdem edytorskim i aby obejmowa³o ca³okszta³t problematyki polskiej
geologii (Mizerski, 2003).
Lata 90. XX w. przynios³y kolejne zmiany wydawcy.
W 1992 r. g³ówny geolog kraju przej¹³ od Pañstwowego
Przedsiêbiorstwa Wydawnictwa Geologiczne tytu³ czasopisma wraz z redakcj¹ i rolê wydawcy Przegl¹du Geologicznego powierzy³ Pañstwowemu Instytutowi Geologicznemu
(Peryt, 2003). Wtedy to stopniowo zaczêto wprowadzaæ
kolorowe ilustracje i zwiêkszaæ objêtoœæ poszczególnych
zeszytów. Jednoczeœnie wzros³a liczba materia³ów informacyjnych i pocz¹wszy od roku 1996 nast¹pi³a zmiana
dotychczasowego ramowego uk³adu czasopisma – materia³y informacyjne zaczê³y otwieraæ (a nie jak uprzednio –
koñczyæ) ka¿dy numer Przegl¹du (Peryt, 1999). Taki uk³ad
przetrwa³ do dziœ. Jednoczeœnie nast¹pi³a zmiana podtytu³u
na: Pismo Informacyjne Pañstwowej S³u¿by Geologicznej
(podtytu³ ten przetrwa³ do po³owy 2008 r.). W 2001 r.
Pañstwowy Instytut Geologiczny przekaza³ prawa wydawnicze ministrowi œrodowiska. W 2012 r. Ministerstwo
Œrodowiska zrezygnowa³o z wydawania Przegl¹du Geologicznego. Czasopismo znowu trafi³o do instytutu. Ta zmiana finansowania spowodowa³a zmniejszenie objêtoœci
zeszytów; taka sytuacja trwa do dziœ.
Pomimo wszelkich problemów Przegl¹d Geologiczny
jest obecnie czo³owym polskojêzycznym czasopismem w
dziedzinie nauk o Ziemi, publikuj¹cym zarówno artyku³y
naukowe, jak i ciekawe rubryki informacyjne. Niektóre
jego numery s¹ publikowane w jêzyku angielskim.
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Pañstwowy Instytut Geologiczny kontynuuje wydawanie przedwojennych serii wydawniczych. Od 1921 r. ukazuj¹ siê kolejne zeszyty
monograficznej serii wydawniczej Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego (ryc. 3). Do tej pory
opublikowano 205 zeszytów, w tym w ostatnim 50-leciu –
149, a kolejny zeszyt jest aktualnie w druku. Tak¿e cykliczna seria informacyjno-dokumentacyjna Bibliografia geologiczna Polski, któr¹ po raz pierwszy opracowano w
1922 r., jest systematycznie publikowana do dziœ. Znacz¹c¹
rolê odgrywa równie¿ Biuletyn Pañstwowego Instytutu
Geologicznego (ryc. 4), którego pierwszy numer ukaza³ siê
w 1938 r. Od 1952 r. by³ on dzielony na serie tematyczne,
np. Z badañ czwartorzêdu, Z badañ mikropaleontologicznych, Z badañ geologicznych w Karpatach, Z badañ geofizycznych oraz Z badañ hydrogeologicznych w Polsce,
ale ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoœæ tematyczn¹ wp³ywaj¹cych prac, pocz¹wszy od 1985 r., zrezygnowano z tego
podzia³u. W sumie w serii tej opublikowano 470 zeszytów,
a w ostatnim 50-leciu – 262.
W 1972 r. rozpoczêto publikowanie serii wydawniczej
Profile G³êbokich Otworów Geologicznych. Seriê tê utworzono w celu szybkiego udostêpniania oryginalnych wyników badañ opracowywanych profilów geologicznych na

Ryc. 4. Biuletyn Pañstwowego Instytutu Geologicznego
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podstawie wierceñ wykonywanych na ca³ym obszarze
Polski. Do tej pory wydrukowano w tej serii 152 zeszyty.
W 1999 r. powo³ano now¹ seriê wydawnicz¹ – Polish
Geological Institute Special Papers – wydawan¹ w jêzyku
angielskim. Do dziœ s¹ w niej publikowane oryginalne,
syntetyczne monografie, jak równie¿ materia³y z organizowanych przez PIG konferencji miêdzynarodowych;
ogó³em opublikowano 30 tomów.
KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA
Pañstwowy Instytut Geologiczny opublikowa³ wiele
wydawnictw kartograficznych. Pod koniec lat 1970. zwiêkszono tempo opracowywania i druku szczegó³owych map
geologicznych. PóŸniej priorytet w publikowaniu zaczê³a
uzyskiwaæ kartografia seryjna, która z czasem zajê³a 90%
produkcji wydawniczej w dziedzinie map. Kontynuowano
wydawanie kolejnych arkuszy Mapy Hydrogeologicznej
Polski w skali 1: 200 000, potem opracowywano Szczegó³ow¹ Mapê Hydrogeologiczn¹ Polski w skali 1:50 000
oraz Szczegó³ow¹ Mapê Geologiczn¹ Polski 1:50 000, której wydawanie by³o traktowane jako zadanie priorytetowe
– wszystkie arkusze tej mapy poddawano szczegó³owej
oraz kompleksowej weryfikacji w ramach prac redakcyjnych. Opracowanie jej kolejnych arkuszy nale¿a³o do najbardziej pracoch³onnych ze wzglêdu na wzrastaj¹cy
stopieñ komplikacji merytorycznych i coraz bogatszy
materia³ dokumentacyjny. Zarówno Szczegó³owa Mapa
Geologiczna Polski 1:50 000, jak i Szczegó³owa Mapa
Geologiczna Sudetów w skali 1:25 000 wymaga³y zastosowania kosztownej, wielobarwnej techniki poligraficznej. Z innych wieloarkuszowych map nale¿y wspomnieæ
Mapê geologiczn¹ dna Ba³tyku w skali 1:200 000 (1994).
W 1991 r. zaczêto wydawaæ poszczególne arkusze Mapy
Geologiczno-In¿ynierskiej Polski w skali 1:200 000. Jako
przyk³ady licznych map nieseryjnych opracowanych w
Zak³adzie Publikacji mo¿na podaæ: 1) Mapê geologiczn¹
Polski i krajów oœciennych bez utworów kenozoicznych,
mezozoicznych i permskich w skali 1: 1000 000 (1983);
2) Mapê z³ó¿ surowców mineralnych Polski w skali 1:500 000
(1984); 3) Mapê geologiczn¹ Polski bez utworów keneozoiku (2000); 4) Mapê geologiczn¹ Polski w skali 1: 500 000
(2006); a tak¿e mapy geologiczno-turystyczne (np. Geologiczno-turystyczna mapa Mazurskiego Parku Krajobrazowego w skali 1: 60 000 – 2014).
Specjalnoœci¹ PIG sta³y siê liczne atlasy geologiczne,
czêsto bêd¹ce efektem wieloletnich badañ. Dla przyk³adu,
Atlas geologiczny pod³o¿a krystalicznego Polskiej czêœci
platformy wschodnioeuropejskiej (1984; ryc. 5) by³ efektem 25 lat prac badawczych krystaliniku NE Polski. Atlasy
przedstawia³y ró¿norodn¹ problematykê – tektoniczn¹,
paleogeograficzn¹, geochemiczn¹, z³o¿ow¹, sozologiczn¹
i hydrogeologiczn¹ – dotycz¹c¹ zarówno ca³ego obszaru
Polski (np. Atlas geochemiczny Polski w skali 1:2500 000 –
1995; Atlas geologiczny Polski 1:750 000, Mapy geologiczne œciêcia poziomego – 1997; czy najnowszy Atlas
geologiczny Polski – 2017), jak i poszczególnych czêœci
naszego kraju (np. Atlas geologiczny po³udniowego Ba³tyku
– 1995; Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce – 1998).

Ryc. 5. Wybrane opracowania kartograficzne PIG

Wreszcie nale¿y wspomnieæ o wysoko ocenianych
mapach i atlasach PIG-PIB, które powstawa³y we wspó³pracy
zagranicznej i dotyczy³y obszarów przygranicznych (np.
Geological atlas of the Western Outer Carpathians and
their foreland – 1989; Geological map of the Carpathians
1 : 200 000; Borderlands of Poland, Ukraine and Slovakia
– 2004; Mapa geologiczna po³udniowej czêœci obszaru
przygranicznego Polski i Bia³orusi, rejon Bia³ej Podlaskiej i Brestu w skali 1:250 000 – 2017).
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