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AZ utolsó módosltás ideje: 2002. január 24.

készített "Utasítás" 43. paragrafusában foglalt A Nyugat-Magyarországi

i~telm~t tartja sz~~ elõ~, mel~ szerint:"A k~nyv- E gy etem Központi
tarnok szoros kötelessege mInden erre feljogo- ..,
sított olvasót megelõzõ szívességgel fogadni, Konyvtara
nekik a' kellõ felvilágosításokat teljes készség-
gel megadni, a' kívántakat halogatás nélkûl kéz- A Nyugat-Magyarországi Egyetem -1996. szep-
hez szolgáltatni. " rember l-jéig Erdészeti és Faipari Egyetem, majd

.Soproni Egyetem -nemcsak korszerû segédesz-
A könyvtár elérhetõsége: közök birtokában, hanem ritka. mûszaki-termé-
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára szettudományos könyv- és folyóirat-gy;ûjtemény
Webcím: w3.mtak.hu. tulajdonában is folytathatja oktató-kutató tevé-
Cím: Budapest V. ker., kenységét. Ez a gyûjtemény a XVI. század ele-

Arany János U.l. jétõl napjainkig szemléltetõ en mutatja tudós ge-
Postacím: 1245 Budapest, Pf. 1002 nerációk céltudatos gyûjtõ, fenntartó, fejlesztõ
Telefon: (1) 411-6100 és óvó munkáját. A párját ritkító mûemlékállo-
Fax: (1) 331-6954 mány -akárcsak a Miskolci Egyetemen a mû-
E-mail: mtak@vax.mtak.hu szaki-természettudományos kultúra emlékei -

Dr. Domsa Károlyné nemzeti kincsünk része.

A Könyvtári Központ az egyetem egyik köz-
.." ",.. ponti szervezeti egysége, amely az egyetem fenn-

'.;~'~, tartásában mûködõ könyvtári hálózat központja.
~.:~f..,IJ! A há~ó~~t tagjai a, ~arköz.i, ~ari, ~etéti intézeti,

~Uc&.~ tanszeki es gyakorlo iskolai konyvtárak. Az egye-
:~~ terni könyvtári hálózat a képzés és a tudomá-

nyos munka egyik legfontosabb információs
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bázisa, jellegének megfelelõen képzési és kuta- években megindított közgazdasági kar, valamint
tási feladatokat is végez. az új szakok -környezetvédelmi, vadgazda, papír-

Tagkönyvtárak: ipari, mûvészeti (belsõépítészet, restaurátor), Euró-
-Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai pa tanulmányok, turisztika, mérnöktanári -, továb-

Kar Könyvtára, Gyõr bá a kihelyezett szakok és a tanfolyam jellegû to-
-Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar vábbképzések -pl. erdészeti növényvédelmi, kör-

Könyvtára, Sopron nyezeti hatásvizsgálat, fakereskedelmi -megindí-
-Geoinformatikai Fõiskolai Kar Könyvtára, tása. Feladatainál fogva regionális központi szere-

Székesfehérvár pet is betölt valamennyi tudomány területén.
-Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szolgálta.tások:

Könyvtára, Mosonmagyaróvár -helyben olvasás, kölcsönzés, másolatszol-

-Központi Könyvtár, Sopron gáltatás
A Központi Könyvtár állományába 215 ezer -könyvtárközi kölcsönzés: könyvek, jegyze-

könyv, 56 ezer kötet folyóirat -587 féle perio- tek, folyóiratcikk-másolatok (15 FtlA4 oldal)
dikum -, valamint jelentõs számú nem hagyomá- (Nem kölcsönözzük a folyóiratokat, a mûemlék-
nyos dokumentum, úgy mint CD-RaM-ok, vide- állomány dokumentumait, a diplomaterveket, a
ók, mikrofilmek tartoznak. kandidátusi, doktori disszertációkat, a kéziköny-

A könyvtár fõ gyûjtõkörei: erdészet, faipar, veket, CD-ROM-okat.)
bútoripar, vadászat, vadgazdálkodás, növénytan, -könyvtárhasználat, adatbáziskezelés, kuta-
állattan, biológia, geodézia, környezetvédelem, tásmódszertani oktatás
talajtan, papíripar, közgazdaságtan, társadalom- -irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfia,
tudomány, természettudomány, belsõépítészet, tudománymetria, fordítószolgálat, szelektív infor-
mûvészet és a kapcsolódó tudományok, így fizi- mációterjesztés
ka, kémia, géptan, természetvédelem, területren- -tartalomjegyzék-másolatszolgáltatás
dezés, helyismeret. .-: kiállítások szervezése, rendezvényeknek hely-

A gyûjtött dokumentumtípusok: könyvek, szín biztosítása
idõszaki kiadványok, kutatási és útijelentések, -helyi és CD-ROM adatbázisok, on-line le-
jegyzetek, kéziratok, doktori értekezések, disz- kérdezés
szertációk, diplomamunkák, jogszabálygyûjte-
mények, szabványok, CD-RaM-ok, audio-
vizuális anyagok stb. Mária Terézia-féle erdõrendtartás német és magyar

A Központi Könyvtár nyilvános könyvtár, nyelven 1770-bõl
minden tizennégy éven
felüli beíratkozott olvasó
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Kiadványok: Föiskola, a Fövárosi Szabó Ervin Könyvtár),
Gyorsinformáció, Könyvtári Tájékoztató (bel- valamint a Magyar Nemzeti Bibliográfiából tör-

sö szolgáltatás) ténö rekord-átemelés.
Erdészeti Tallózó (elöfizethetö) 1995 májusától CD-ROM hálózat áll az olva-
Eseti kiadványok sók rendelkezésére. Elsösorban szakmai adatbá-
A könyvtár feladatai közé tartozik a hagyo- zisok: CABTree -erdészet, elsõdleges faipar;

mányos szolgáltatásokon túl egy mind hazai, CABAbstract -mezõgazdasági; OMIKK-CIKK
mind nemzetközi szinten megfelelö számítástech- -mûszaki; WOW -faanyagismereti; NP A -

nikai háttér és informatikai rendszer kialakítása. külföldi periodika; CD-Jogtár; környezetvédel-
A Központi Könyvtár vezetése .1992-ben kivá- mi, egyéb közgazdasági, valamint enciklopédi-
lasztotta és megvásárolta a Corvina (1999-ig -ák, nyelvtanulást segítö, kereskedelmi stb. CD-
Voyager) integrált könyvtári rendszer moduljait ROM-ok (http://jazz.efe.hu/cdrom.html), vala-
-a keresö, a katalogizáló, a kölcsönzõ, a szer- mint on-line adatbázisok: EISZ, Springer, KSH,
zeményezési és a folyóirat-modult. A könyvtár- EuroInfo stb. (http://jazz.efe.hu/online.html). Helyi
ban készült elsö számítógépes adatbázis, a Ma- adatbázisok: http://jazz.efe.hu/voyager.html
gyar Erdészeti Bibliográfia 1 965-töl tartalmazza -állományi 1995. január l-jétöl (sefedb-Sl)
az erdészet és az elsõdleges faipar szakirodal- (1999-ben megindult a retrospektív feldolgozás)
mát. 1995. január l-jétöl kezdõdött meg az állo- -Magyar Erdészeti Bibliográfia 1965- és mû-
mányi adatbázis építése. 1996-ban közös projekt szaki/faipari bibliográfia foly.
indult a Benedek Elek Pedagógiai Föiskola és a -MTA GGKI (a ggki, illetve a sefedb-S30Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és összefésülése folyamatban van) .

Geofizikai Kutatóintézet könyvtáraival a közös -OEE adatbázisa (oeedb)
és egységes adatbázis-építés, valamint az össze- -a BEPF Könyvtárának adatbázisa (építése
hangolt állománygyarapítás megvalósítására. A folyamatos 1998. január l-jétöl, sefedb-S48)
rend.szer nyitott, bövíthetö, ezért sikerült egy -mûemlékállományi adatbázis
egységes szakmai, helyi és regionális könyvtári -az Erdészeti Lapok repertóriuma

.információs adatbázis alapjainak megteremtése, -a Földmérö- és Földrendezö Föiskolai Kar
együttmûködve különbözö típusú, feladatkörû könyvtári adatbázisa (építése folyamatos, sefedb-
könyvtárakkal. Többek között alapszinten feldol- Sziv)
gozásra került az Országos Erdészeti Egyesület -a Mezögazdaságtudományi Kar könyvtári
mûemléki értékû állománya, közös adatbázis épül adatbázisa (2001-töl építése folyamatos, sefedb-
a fehérvári Geoinformatikai Föiskolai Karral, a Mol)
mosonmagyaróvári Mezögazdasági- és Élelmi- A k.. yvt ' 1, h t" ,

d ' . K 1 E d , . d , on ar e er eosege:
szertu omanYl arra, az r eszetl Tu omanyos
Intézettel. Informatikai rendszerünk csatlakozik Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi
és beépül az országos rendszerbe (különös te- Könyvtára
kintettel a Vocal Egyesület könyvtári infor1Í1ati- Webcím: http://jazz.efe.hu '

kai rendszerére), vállalva a hagyományosan ná- Cím: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
lunk oktatott szakok -erdészet, faipar, geodézia Postacím: 9401 Sopron, Pf.: 132.
és vadgazdálkodás -teljes körû, országos és Telefon: (99) 518-223
nemzetközi szintû információs szolgáltatásainak Fax: (99) 518-295
biztosítását, valamint az új szakok és határtudo- E-mail: library@nyme.hu
mányok szakirodalmi szolgáltatásait. Jelenleg Könyvtárközi kölcsönzés: Kozák Istvánné
folyik a számítógépes katalógus feltöltése az anna@emk.nyme.hu
ODR lelöhely-adatbázisába. Nyitvatartási idõ:

A számítógépes állományfeldolgozás az osz- hétf ön, kedden és csütörtökön
tott katalogizálás elvén alapul. Biztosított ezen 8-tól 19 óráig,
túlmenõen a rekordcsere a Corvina rendszerben szerdán 8-tól 16 óráig,
mûködõ könyvtárak között (többek között Deb- pénteken 8-tól l4.45-ig.
recen, Szeged, Pécs egyeteme, a Magyar Képzö- Mastalír Ernõné dr.
mûvészeti Föiskola és a Magyar Iparmûvészeti Kozák Istvánné, Tompa Zsoltné
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