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A Vesz p rémi Egyetem .A ~.ar inté~eti és tans.z~ki ~~n~árainak háló-

.zatI kozpont]a, szervezI es IranYIt]a azok mun-
GeorgIkon káját (szerzeményezés, érkeztetés, feltárás, ellen-

Mezögazdaságtudományi õrzés). A könyvtár szervezeti keret~i k~z~t~
mûködik a levéltár, mely az egyetemI leveltan

Kar hálózat központja. Az egységes szervezeti fel-
Központi Könyvtára építés érdekében 2001. január 1-jétõl- a veszp-

, " rémi campushoz hasonlóan -a könyvtár irányí-
es Leveltara tása alá tartozik a nyomda és könyvkötészet,

.valamint a könyvesbolt is. Könyvtárunk tagja az
A Georgikont -Európa elsõ rendszeres mûkö- Országos Dokumentumellátási Rendszernek,
désû önálló agrár-felsõoktatási intézményét -melynek keretein belül elsõsorban a mezõgazda-
1797-ben hozta létre gróf Festetics György. Az sági, élelmiszergazdasági és természetvédelmi
oktató munka kezdeti szakaszában nem volt önál- dokumentumokat gyûjti, és ezek tárgykörében
ló könyvtára a Georgikonnak. végez szolgáltatásokat.

Az intézmény hallgatói és oktatói a grófi kas- 1994 óta a beszerzett dokumentumok bibli-
tély könyvtárát használhatták, mely ekkor hazánk ográfiai adatait az ALEPH integrált könyvtári
egyik legnagyobb magánkönyvtára volt. Feste- rendszerrel dolgozzuk fel, melynek az alábbi mo-
ti cs György már 1817-ben szorgalmazta az önál- du1jai mûködnek: OPAC, katalogizálás, folyó-
ló georgikoni könyvtár létrehozását, ám a végle- irat-kezelés, vonalkódos kölcsönzés, szerzemé-
ges megvalósításra csak 1839-ben került sor. nyezés. A retrospektív feldolgozás folyamatosan
Ekkor kb. hétszáz kötet volt az állománya. 1848- történik, jelenleg az állománynak kb. nyolvanöt
ban -mivel a hallgatók beálltak katonának a százaléka kereshetõ az adatbázisban. Miután a
honvédseregbe -.: megszûnt az oktatás, a köny- Nemzeti Kulturális Alapprogram által e témá-
vek pedig visszakerültek a grófi könyvtárba, ahol ban meghirdetett pályázaton sikerrel szerepeltünk,
ma is találhatók. az állomány feltárása 2003 augusztusában vár-

Az oktatás 1865-ben történt újraindításával hatóan be is fejezõdik. Az ALEPH on-line kata-
egyidejûleg megszervezték a könyvtárat is, mely- lógusunk munkanapokon O-tól 24 óráig az
nek állománya 1949-ig, az intézmény bezárásáig interneten keresztül, telnet kapcsolattal elérhetõ.
folyamatosan és jelentõsen gyarapodott. A könyv- Napjainkban a hagyományos könyvtári szol-
tár érdekessége, hogy alI. világháborúig két gáltatások mellett egyre inkább teret hódít a szá-
részbõl állt. A tudományos vagy tanári könyvtár mítógéppel támogatott információkeresés. Ennek
a mezõgazdaságtan tágabb körébe tartozó mo- érdekében hoztuk létre a Könyvtári Kabinetet,
dern szakmunkákat, folyóiratokat, enciklopédiá- melyben jelenleg nyolc gép áll a hallgatók ren-
kat, lexikonokat és szótárakat gyûjtötte. Az ifjú- delkezésére. Ezeken a gépeken az alábbi szol-ság inkább az 1876-ban alakult Déák Ferenc gáltatásokat tudjuk nyújtani: .

Könyvtár-Egylet kezelésében lévõ Deák Ferenc .CAB Abstracts CD adatbázisok, melyek me-
Könyvtárat használta. Itt szépirodalmi és törté- zõgazdasági szakcikk-kivonatokat tartalmaznak,
nelmi tárgyú munkákat, számos napi- és hetila- .helyben készült és elfogadott szak- és diplo-
pot, valamint 1920-tól, az ún. szakkönyvtári cso- madolgozatok adatbázisa, mely a dolgozatok
port létrejöttétõl a tanuláshoz szükséges szakiro- teljes szövegét tartalmazza, ugyanakkor azok csak
dalrnat is olvashattak. Mint már említettem, 1949- olvasásra hozzáférhetõk,
ben bezárták az intézményt, és ötéves kényszer- .Complex CD Jogtár,
szünet után, 1954-ben kezdõdött meg ismét az .Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia, az
oktatás, amivel egyidejûleg a könyvtárat is újjá- 1999-tõl kiadott kötetek gyûjteménye,
szervezték. .Európa Szerver adatbázis,

Könyvtárunkat a Mûvelõdési Minisztérium .a leltári állományunkban lévõ CD lemezek.
1984 szeptemberében minõsítette tudományos Az alábbi szolgáltatásaink mind helyben, mind
szakkönyvtárrá. A 2000. január 1-jén életbe lé- az interneten keresztül igénybe vehetõk:
pett integráció óta a Veszprémi Egyetem szerve- .SWETSNET, SpringerLINK, Elsevier Sci-
zetében önálló, kari könyvtárként mûködik. ence külföldi folyóirat-adatbázisok, melyek mind-
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-::::::gy segítségünkre van. Beszer-
zéseink során külön hangsúlyt fektetünk az Eu-
rópai Unióval kapcsolatos irodalomra, ma ez a
téma az oktatásban is központi helyet foglal el.
Fontosnak tartjuk a külföldi szakfolyóiratok je-
lenlétét, mivel a tudományos eredményeket elõ-
ször általában ezekben publikálják. Szeretném
felhívni a tisztelt olvasók figyelmét néhány olyan
folyóiratra, melyek az országban csak nálunk,
esetleg rajtunk kívül még egy vagy két helyen
találhatók:

.Biocontrol Science and Technology

.Pest Management Sience

.Plant Disease
egyike tartalmaz teljes szövegû folyóiratot, össze- .Pig Progress
foglalóval rendelkezõ folyóiratot, illetve csak tar- .Soil Science Society of American Journal.
talomjegyzékkel rendelkezõ folyóiratot is, Ezeknek jelenleg is elõfizetõi vagyunk. A

.FAO Agris és Agris Caris adatbázisok, me- régebbiek között is több olyannal rendelkezünk,
lyek mezõgazdasági szakcikkek összefoglalóit amely csak néhány vidéki szakkönyvtárban ta-
tartalmazzák (könyvtárunk részt vesz ezek épí- lálható, mint például az Aquatic Botany. Termé-
tésében, így lehetõségünk van a téritésmentes szetesen az állományunkban lévõ összes folyó-
használatra), iratból -legyen az akár magyar nyelvû, akár

.Mezõgazdaság és hatál"területei az Interneten külföldi -másolat formájában nagyon szívesen
címû linkgyûjteményünk, melyet az Agrárkönyv- szolgáltatunk.
tári Hírvilág által ismertetett, mezõgazdasági té; A könyvtárközi kéréseket a hagyományos,
máj.ú weboldalakból állítottunk össze. postai. úton érkezõ kérõlap mellett elektronikus

Karunk rendelkezik az EISZ (Elektronikus In- formában is elfogadjuk. Az igényeket igyekszünk
formáció szolgáltatás) igénybevételéhez szüksé- minden esetben kielégíteni, a kölcsönözhetõ
ges jogosultsággal, így elérhetõ számunkra a dokumentumokat eredetiben szolgáltatjuk, a fo-
WEB of Science és a Science Direct adatbázis. lyóiratokból, valamint a kézikönyvtári és a mu-

Felsõoktatási intézmény könyvtáraként elsõd- zeális állományból fénymásolatot készítünk.
leges feladatunk a saját hallgatóink, valamint az A k .. t ' 1 , h t '" .kt t ' k ' kut t ' k k. 1 '1' E k ' d k ' onyvar e er e osegez: o a o es a a o ISZO ga asa. nne er e e-

ben állománygyarapítási stratégiánkat alapvetõ- Veszprémi Egyetem Georgikon
en meghatározza az, hogy milyen szakokon fo- Mezõgazdaságtudományi Kar
lyik az oktatás. Központi Könyvtár és Levéltár

A karon a közelmúltban az általános agrár- Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
mérnöki, az agrárkémikus és a gazdasági agrár- Telefon: (83) 312-330
mérnöki szakok mellett elindult'a növényof\'osi Fax: (83) 315-105
képzés és az informatikai statisztikusi és gazda- Webcím: www.georgikon.hu/lib/library.html
sági tervezõi felsõfokú szakképzés. Jelentõs szak- Katalógusunk elérése:
mérnök-képzés folyik mérnöktanári, természet- Telnet lib.georgikon.hu névvel
védelmi, növényorvosi, növényvédelmi és minõ- Telnet 193.224.81.120 IP-címen
ségügyi ~zakokon. Négy doktori iskola mûkö- Felhasználói név: aleph, jelszó nem kell
~ik: a Multidiszciplináris Agrártudományok, az e-mail címek:
Allattenyésztési Tudományok, a Növénytermesz- Horváthné Põr Csilla (igazgatóhelyettes)
tési és Kertészeti Tudományok, valamint a Gaz- hpcs@georgikon.hu
dálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Is- Dr. Henéziné Szalai Jolán
kola. Elsõdleges törekvésünk, hogy ezen szakok (könyvtárközi kölcsönzés)
szakirodaimát -lehetõségeinkhez mérten -mi- hszj@georgikon.hu
nél teljesebbé tegyük. Az ODR által nyújtott Fõr Csilla
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