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OFFICIEEL ORGAAN 

van het Nationaal lnstituut voor de Extractle bedrijven en van de Administratie der Mijnen 

Uitgever : EDITIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Borrensstraat, 35-43 - 1050 Brussel • Tel. (02) 640 10 40 

BERICHT 

De Annalen der Mijnen van België verschijnen maandelijks. ln 1979 werden 1168 blad
zijden tekst alsmede talrijke tabellen buiten tekst gepubliceerd. 

Het Nationaal lnstituut voor de Extractiebedrijven neemt de taak van het bestuur en 
de redactie van het tijdschrift op zlch. Dit laatste vormt een wezenlijk arbeidslnstrument voor 
een groot aantal nationale bedrijven dank zij het verspreiden en het algemeen bruikbaar maken 
van een zeer rijke documentatie : 

1) Zeer recente statistieken betreffend e België en aangrenzende ·landen. 
2) Originale memoires, gewijd aan al de problemen van de extractieve nijverheden, de 

kolen- en de ijzer- en staalnijverheid, de chemische nijverheid en andere, onder haar veelvoudige 
technische, economtsche, sociale, statistische en financiële aspekten. 

3) Regelmatige verslagen - pricipieel jaarlijks - opgesteld deor bevoegde persona
liteiten, betreffende bepaalde grote problemen zoals de mijntechniek in 't algemeen, de vei
ligheid in de mijnen, de mijnhygiëne, de evolutie van de sociale wetgeving, de statistiek van 
de mijnen, van de groeven, van de ijzer- en staalnijverheid, van de agglomeratenfabrieken voor 
België en aangrenzende landen, de toestand van de steenkolennijverheid over de gehele wereld 
enz. 

4) Vertalingen, samenvattingen of ontledingen van aan buitenlandse tijdschriften ontleen
de artikelen. 

5) Een bibliografische inhoudsopgave, opgesteld na grondig onderzoek van alle publi
caties ter wereld die betrekking hebben op de door de Annalen der Mijnen behandelde onderwer
pen. 

Elk artikel wordt voorafgegaan van een beknopte samenvatting in 't Frans. in 't Nader
lands, in't Duits en in 't Engels. 

N.B. - Men abonneert zich door de som van 2.465 F (BTW inbe
grepen) (2.700 BF voor het buitenland) over te schrijven op de postrekening n" 
000-0104829-69 va~ «Editions Techniques et Scientifiques», Borrensstraat 35-43 te 
1050 Brussel. 

Alle abonnementen nemen aanvang van 1 januari af. 

Men bekomt, kosteloos en op aanvraag, de publiciteitstarieven alsmede een 
proe flevering. 
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