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hálózatközpontja. Az egységesszervezetifelKözponti
Könyvtára
építésérdekében2001.január 1-jétõl- a veszp,
"
rémi campushozhasonlóan-a könyvtárirányíes Leveltara
tása alá tartozik a nyomda és könyvkötészet,
.valamint
a könyvesboltis. Könyvtárunktagja az
A Georgikont-Európa elsõ rendszeresmûkö- Országos Dokumentumellátási Rendszernek,
désû önálló agrár-felsõoktatásiintézményét-melynek kereteinbelül elsõsorbana mezõgazda1797-benhozta létre gróf FesteticsGyörgy. Az sági, élelmiszergazdaságiés természetvédelmi
oktatómunkakezdetiszakaszában
nemvolt önál- dokumentumokatgyûjti, és ezek tárgykörében
ló könyvtára a Georgikonnak.
végezszolgáltatásokat.
Az intézményhallgatói és oktatói a grófi kas1994 óta a beszerzettdokumentumokbiblitély könyvtáráthasználhatták,mely ekkorhazánk ográfiai adatait az ALEPH integrált könyvtári
egyik legnagyobbmagánkönyvtáravolt. Feste- rendszerreldolgozzukfel, melynekaz alábbimoti cs György már 1817-benszorgalmaztaaz önál- du1jaimûködnek: OPAC, katalogizálás,folyóló georgikoni könyvtár létrehozását,ám a végle- irat-kezelés,vonalkódoskölcsönzés,szerzeméges megvalósításracsak 1839-benkerült sor. nyezés.A retrospektívfeldolgozásfolyamatosan
Ekkor kb. hétszázkötet volt az állománya.1848- történik,jelenleg az állománynakkb. nyolvanöt
ban -mivel a hallgatók beálltak katonánaka százalékakereshetõaz adatbázisban.Miután a
honvédseregbe-.: megszûntaz oktatás,a köny- Nemzeti Kulturális Alapprogram által e témávek pedig visszakerülteka grófi könyvtárba,ahol ban meghirdetettpályázatonsikerrelszerepeltünk,
ma is találhatók.
az állományfeltárása2003 augusztusában
várAz oktatás 1865-bentörtént újraindításával hatóanbe is fejezõdik. Az ALEPH on-line kataegyidejûlegmegszervezték
a könyvtáratis, mely- lógusunk munkanapokon O-tól 24 óráig az
nek állománya1949-ig,az intézménybezárásáig internetenkeresztül,telnetkapcsolattalelérhetõ.
folyamatosanésjelentõsengyarapodott.A könyvNapjainkbana hagyományoskönyvtári szoltár érdekessége,hogy alI. világháborúig két gáltatásokmellett egyreinkábbterethódít a szárészbõl állt. A tudományosvagy tanári könyvtár mítógéppeltámogatottinformációkeresés.
Ennek
a mezõgazdaságtan
tágabb körébe tartozó mo- érdekébenhoztuk létre a Könyvtári Kabinetet,
dern szakmunkákat,folyóiratokat, enciklopédiá- melybenjelenleg nyolc gép áll a hallgatókrenkat, lexikonokatés szótárakatgyûjtötte. Az ifjú- delkezésére.Ezekena gépekenaz alábbi szolság inkább az 1876-ban alakult Déák Ferenc gáltatásokattudjuk nyújtani:
.
Könyvtár-Egylet kezelésébenlévõ Deák Ferenc
Könyvtárat használta.Itt szépirodalmiés történelmi tárgyú munkákat,számosnapi- és hetilapot, valamint 1920-tól,az ún. szakkönyvtáricsoport létrejöttétõla tanuláshozszükségesszakirodalrnatis olvashattak.Mint már említettem,1949ben bezártákaz intézményt,és ötéveskényszerszünetután, 1954-benkezdõdöttmeg ismét az
oktatás,amivel egyidejûlega könyvtáratis újjászervezték.
Könyvtárunkat a Mûvelõdési Minisztérium
1984 szeptemberébenminõsítette tudományos
szakkönyvtárrá.A 2000. január 1-jén életbe lépett integrációóta a VeszprémiEgyetemszervezetébenönálló, kari könyvtárkéntmûködik.

.CAB AbstractsCD adatbázisok,melyekmezõgazdaságiszakcikk-kivonatokattartalmaznak,
.helybenkészültés elfogadottszak-ésdiplomadolgozatokadatbázisa,mely a dolgozatok
teljesszövegét
tartalmazza,ugyanakkorazokcsak
olvasásrahozzáférhetõk,
.Complex CD Jogtár,
.Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia, az
1999-tõlkiadott kötetekgyûjteménye,
.Európa Szerveradatbázis,
.a leltári állományunkbanlévõ CD lemezek.
Az alábbiszolgáltatásaink
mind helyben,mind
az internetenkeresztüligénybevehetõk:
.SWETSNET, SpringerLINK, Elsevier Sciencekülföldi folyóirat-adatbázisok,
melyekmindKönyvtári levelezõ/lop.
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segítségünkre
van.Beszerzéseinksoránkülön hangsúlytfektetünkaz Európai Unióval kapcsolatosirodalomra,ma ez a
téma az oktatásbanis központi helyet foglal el.
Fontosnaktartjuk a külföldi szakfolyóiratokjelenlétét,mivel a tudományoseredményeket
elõször általában ezekbenpublikálják. Szeretném
felhívni a tisztelt olvasókfigyelmétnéhányolyan
folyóiratra, melyek az országbancsak nálunk,
esetlegrajtunk kívül még egy vagy két helyen
találhatók:

egyiketartalmazteljesszövegûfolyóiratot,összefoglalóval rendelkezõfolyóiratot,illetve csaktartalomjegyzékkelrendelkezõfolyóiratot is,
.FAO Agris és Agris Caris adatbázisok,melyek mezõgazdaságiszakcikkek összefoglalóit
tartalmazzák(könyvtárunk részt vesz ezek építésében,így lehetõségünkvan a téritésmentes
használatra),
.Mezõgazdaságéshatál"területeiaz Interneten
címûlinkgyûjteményünk,melyetaz Agrárkönyvtári Hírvilág által ismertetett,mezõgazdasági
té;
máj.úweboldalakból állítottunk össze.
Karunk rendelkezikaz EISZ (ElektronikusInformációszolgáltatás)igénybevételéhezszükséges jogosultsággal, így elérhetõ számunkraa
WEB of Scienceés a ScienceDirect adatbázis.
Felsõoktatásiintézménykönyvtárakéntelsõdleges
a' ksaját
hallgatóink,
valamint
az
oktato'feladatunk
k es
' a kutato
k.ISZO
1ga' 1asa.
' Enne
k er
' deke'

.Biocontrol Scienceand Technology
.Pest ManagementSience
.Plant Disease
.Pig Progress
.Soil ScienceSocietyof AmericanJournal.
Ezeknekjelenleg is elõfizetõi vagyunk. A
régebbiekközött is több olyannalrendelkezünk,
amely csak néhányvidéki szakkönyvtárbantalálható, mint példáulaz Aquatic Botany.Természetesenaz állományunkbanlévõ összesfolyóiratból -legyen az akár magyar nyelvû, akár
külföldi -másolat formájábannagyonszívesen
szolgáltatunk.
A könyvtárközi kéréseketa hagyományos,
postai.úton érkezõ kérõlap mellett elektronikus
formábanis elfogadjuk.Az igényeketigyekszünk
minden esetbenkielégíteni, a kölcsönözhetõ
dokumentumokateredetibenszolgáltatjuk,a folyóiratokból, valamint a kézikönyvtáriés a muzeális állományból fénymásolatotkészítünk.
A k .. t ' 1 , h t '"
.
onyvar e er e osegez:

ben állománygyarapításistratégiánkatalapvetõen meghatározzaaz, hogy milyen szakokonfolyik az oktatás.
A karon a közelmúltban az általánosagrármérnöki, az agrárkémikusés a gazdaságiagrármérnöki szakok mellett elindult'a növényof\'osi
képzésés az informatikai statisztikusiés gazdaságitervezõifelsõfokúszakképzés.
Jelentõsszakmérnök-képzésfolyik mérnöktanári,természetvédelmi, növényorvosi,növényvédelmiésminõségügyi ~zakokon.Négy doktori iskola mûkö~ik: a Multidiszciplináris Agrártudományok,az
AllattenyésztésiTudományok,a Növénytermesztési és KertészetiTudományok,valamint a Gazdálkodás-és Szervezéstudományok
Doktori Iskola. Elsõdlegestörekvésünk,hogy ezenszakok
szakirodaimát-lehetõségeinkhez mérten-minél teljesebbé tegyük. Az ODR által nyújtott
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