Az adatbázisokat ismertető leírások az 1992-es
felmérés adatai alapján készültek. A leírások után
a lelőhelykód, illetve a könyvtár állományában
lévő évfolyamok szerepelnek, a kódok feloldását
a fejezet végén találják.

Mezőgazdasági
gyűjtőkörű könyvtárak
CD-ROM ellátottsága

AGRICOLA
Bibliográfiai adatokat tartalmaz 1970-től a
NAL (az Egyesült Államok Országos Mezőgazdasági Könyvtára) és a vele együttműködő mezőgazdasági tudományos intézmények anyagából.
Az adatbázis 90%-át folyóiratcikkek, illetve mono
gráfiák analitikus adatai teszik ki, a többi könyvek,
sorozatok, mikroformák, audiovizuális anyagok,
térképek adataiból áll. Az adatbázis tartalmazza
továbbá az FNIC (Élelmiszer- és Fogyasztási In
formációs Központ) és az AAEDC (Amerikai Me
zőgazdasági Dokumentációs Központ) adatait is.
B 5: 1970-1992.

AGRIS
Bibliográfiai adatbázis, melyet a FAO a tag
országokból 146 szervezet és 22 nemzetközi
szervezet közreműködésével hoz létre 1975-től.
A mezőgazdaság teljes területét feldolgozza, be
leértve az erdészetet, az állattartást, az akvakultúrát, a halászatot és a humán fogyasztást, de
tartalmazza a technikai, a gazdasági és a szocio
lógiai vonatkozásokat is. Folyóiratcikkeken, mo
nográfiákon, konferencia anyagokon kívül az
adatbázis 20%-ban tanulmányok, jelentések,
vagyis a kereskedelmi forgalomban nehezen be
szerezhető ún. szürke irodalom adatait is hozza.
Különböző nyelvű szakirodalmat tartalmaz, a
nem angol nyelvűeket címfordítással. A címada
tokat rövid tartalmi kivonattal egészítik ki, mely
angol, francia, spanyol nyelven áll rendelkezésre.
B 5: 1975-1992.

BEASTDCD
B 46:1973-1990.

CAB Abstracts
A világ vezető mezőgazdasági adatbázisa,
12 000 szakfolyóirat és egyéb kiadvány anyagá
nak bibliográfiai adataival, évente 150 000 re
korddal bővül. Az online felhasználóknak 2 millió
nál több rekord áll rendelkezésükre, a CD-ROM
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változat 1984-ig visszamenőleg tartalmaz adato
kat. A lemezt évente aktualizálják. Fő témakörök:
növénytermesztés, növényvédelem, kertészet,
talajtan, trágyázás, erdészet, állattenyésztés,
tejtermelés, állategészségügy, mezőgazdasági
biotechnológia, gazdaságtan, fejlesztés és szo
ciológia; a határterületekről: humán fogyasztás,
mikrológia, entomológia, parazitológia, szabad
idő, turizmus.
Vol.1. 1984-1986.; vol.2. 1987-1989.; vol.3.
1990-1991.
B 5: vol.1-3.; B 46: vol.1-3.; B 819: vol.1-3.; D
4: vol.1-3.; G 1: vol.3.; H 24: vol.3.; K 50:
vol.1-2.; Mo 1: vol.1-3.

CRIS/ICAR
(Current Research Information System/lnventory
of Canadian Agri-Food Research)
Két adatbázist tartalmaz a lemez, az Egyesült
Államok, illetve Kanada mezőgazdasági kutatá
sairól.
A CRIS az USA mezőgazdasági minisztériu
ma által támogatott mezőgazdasági és erdészeti
kutatásokat tartja nyilván. 30 000 rekordot tartal
maz az alapkutatások területéről és 3000 tételt a
humán fogyasztással kapcsolatos kutatásokról.
Az ICAR a kanadai mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatások adatbázisa.
B 5:1991.

FSTA
(Food Science and Technology Abstracts)
A világ legnagyobb élelmiszeripari adatbázi
sa, az International Food Information Service ki
adványa. Az 1969-1990-es kötet kb. 365 000
rekordot tartalmaz. Évente kb. 17 000 rekorddal
bővül. Az élelmiszertudományok és az élelmi
szeripar minden területét átfogja. 1800 különféle
nyelvű kiadvány - folyóiratok, szabványok, tör
vények, szabadalmak - anyagainak bibliográfiai
adatait tartalmazza.
B 5: 1969-1990.; B 503: 1969-1991.; K 50:
1969-1991. Sz 87:1969-1991.

MEDLINE
G 18: 1983-1992.

VETCD
B 46: 1973-1990.

WLAS
Az USA Országos Mezőgazdasági Könyv
tárának a kiadványa. Folyóiratok, sorozatok, kon
ferencia anyagok bibliográfiai adatait tartalmazza
a mezőgazdaság, közgazdaság, könyvtártudo
mány, menedzsment területéről.
B 5:1991.

A kódok feloldása:
B
B
B
B

5
46

503
819

D4
G1
G 18
H 24

K 50
Mo 1

Sz 87

Országos Mezőgazdasági Könyvtár. 1012 Budapest Attila út 93.
Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára. 1078 Budapest István út 2.
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Könyvtára. 1518 Budapest Pf. 49. Villányi 35-43.
Országos Állategészségügyi Intézet Könyvtára. 1149 Budapest Pf. 2. Tábornok u. 2.
Agrártudományi Egyetem Könyvtára. 4015 Debrecen Pf. 36.
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Könyvtára. 2103 Gödöllő Pf.303.
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Könyvtára. 2101 Gödöllő Pf. 170. Szentgyörgyi Albert u. 4.
ATE Állattenyésztési Főiskolai Kar Könyvtára. 6800 Hódmezővásárhely Pf. 79. Páter Károly u. 1.
Pannon ATE Állattenyésztési Kar Könyvtára. 7400 Kaposvár Pf. 16. Dénesmajor 2.
Pannon ATE Mezőgazdaságtudományi Kar. 9201 Mosonmagyaróvár Vár u. 2.
KÉÉ Élelmiszeripari Főiskolai Kar Könyvtára. 6701 Szeged Pf. 433.
(Az OMgK összeállítása)
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adatok (12 gyümölcs termőterülete és termésát
laga), 7.) Rét-, legelő- és erdőgazdasági adatok,
8.) Ökológiai adatok.
Elérhető az X.25-ös csomagkapcsolt adathá
lózaton keresztül.

Számítógépes
mezőgazdasági
adatbázisok
Az alábbi összeállítás az IIF-hálózat, illetve a
Magyar Adatbázisforgalmazók Kamarája metaadatbázisa alapján készült.

AGRO-TOPO - A grotopográfiai Inform ációs
Rendszer
Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Inté
zetének információs rendszere az 1:100 000 mé
retarányú agrotopográfiai térkép adattartalmára
épül. Három részre tagolódik: a térképi objektu
mok geometriai-topológiai leírása, a térképi ob
jektumok attribútumai, a térképi objektumok grafi
kai leírása. Az adatbázis 12 talajtani paramétert
tartalmaz.
Az attribútumokat tartalmazó adatbázis elér
hető az X.25-ös csomagkapcsolt adathálózaton,
az objektumokra vonatkozó geometriai-topológiai
információk, valamint grafikai leírásuk személyi
számítógépen az MTA TAKI-ban férhetők hozzá.

AIIR - Agroökológiai Integrált Inform ációs
Rendszer
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Öko
nómiai Intézetének adatbázisa-rendszere, amely
geográfiai, talajtani, meteorológiai adatokat, illet
ve a szántóföldi növénytermesztés, a gyümölcs-,
szőlő- és zöldségtermesztés, a rét-, legelő- és az
erdőgazdálkodás múltbeli és prognosztizált
adatait tartalmazza. Nyolc alrendszerből épül fel:
1.) Településjegyzék és mezőgazdasági hasz
nosítású területek, 2.) Meteorológiai adatsorok,
3.) Talajtani adatok, 4.) Szántóföldi növényter
mesztési adatok (tíz növény 1951 és 1988 közötti
termőterülete és termésátlaga), 5.) Zöldségter
mesztési adatok (13 növény termőterülete és ter
mésátlaga), 6.) Gyümölcs- és szőlőtermesztési
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ASZ - Agrárirodalm i Szemie
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár bib
liográfiai adatbázisa, amely az idegen nyelven
megjelenő mezőgazdasági, erdészeti és faipari
szakirodalmat tárja fel annotációkkal és referátu
mokkal. Főbb témakörei: mezőgazdasági alapés segédtudományok, növénytermesztés, kerté
szet, erdészet, állattenyésztés, állategészségügy,
a mezőgazdaság gépesítése, építészet a mezőgazdaságban, szabadalmak; keresési szempont
jai: tárgyszavak, a címben előforduló szavak,
szerzők.
1992 szeptemberében 117 500 tételt tartal
mazott. Elérhető az X.25-ÖS csomagkapcsolt
adathálózaton keresztül.

INTERCONTACT - Marketing inform áció
Az Intercontact Marketing NetWork Kft. adat
bázisa, amely a kereskedelmi kapcsolatok meg
keresését, partnerek felkutatását segíti többek
között a mezőgazdaság területén is. Keresési
szempontok: cégnév, ajánlatok, kódszámok.
A személyi számítógépen működő adatbázis
elérhető telefonkapcsolattal, de tartalmát kiad
ványban is közreadják. A szolgáltatás ára: 80 000
Ft/év.

MABI - Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár bib
liográfiai adatbázisa, amely a magyar nyelvű me
zőgazdasági szakirodalmat tárja fel. Főbb téma
körei: mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar;
keresési szempontjai: tárgyszavak, a cím szavai,
szerzők.
1992 szeptemberében 25 600 tételt tartalma
zott. Elérthető az X.25-ös csomagkapcsolt adat
hálózaton keresztül.

MIMG - Mezőgazdasági és Ipari M ikroorga
nizm usok Nemzeti Gyűjteménye
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékének
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adatbázisa a gyűjteményben lévő baktérium, pe
nész- és élesztőgomba törzsekre vonatkozó in
formációkból.
Elérhető az X.25-ÖS csomagkapcsolt adathá
lózaton keresztül.

MSZIDATA - Vállalatgazdasági mutatók
A Mezőgazdasági Üzemszervezési, Számí
tástechnikai és Informatikai Rt. makro- és mikroökonómiai faktografikus adatbázisa, amely a bél
és külföldi gazdasági és közgazdasági szakem
bereknek, politikusoknak, befektetőknek, kutatók
nak szolgáltatja a mezőgazdasági, az élelmiszeripari, az erdészeti és a faipari vállalatok
gazdálkodásának eredményességét, termelési
színvonalát, befektetési megtérülését és az újra
termelési viszonyokat bemutató adatokat.
Elérhető az X.25-ös csomagkapcsolt adathá
lózaton keresztül.

RÓVA - Kártevő rovarok adatbázisa
A Természettudományi Múzeum Állattárának
adatbázisa a magyarországi kártevő rovarok egy
részének adatait (rendszertani leírását és a gyűj
tésre vonatkozó adatokat) tartalmazza az mú
zeum egyedi gyűjteményi nyilvántartása alapján. 17
szempont szerint lehet keresni az adatbázisban.
Elérhető az X.25-ös csomagkapcsolt adathá
lózaton keresztül.

SCI - Science Citation Index
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárának szolgáltatása az Institute fór Scientific In
formation mágnesszalagos, illetve CD-ROM
adatbázisából, amely nemzetközi interdiszcipliná
ris bibliográfiai adatbázis a természet-, élet- és
mérnöki tudományok és mezőgazdaság terüle
tén. Keresési szempontok: szerzők, címszavak,
folyóiratcímek, idézettség, „related-record”-ok.
1991-ben 600 000 rekordot tartalmazott.
Elérhető a könyvtárban, illetve témánként előfizet
hető az ASCA-szolgáltatás keretében nyomtatott
vagy hajlékony lemezes formában. A szolgáltatás
ára: a CD-ROM-adatbázis használata 1500
Ft/óra; az ASCA-előfizetés 14 520 Ft/téma/év.

SZAB-MSZHIR
A Magyar Szabványügyi Hivatal információs
rendszere az érvényes magyar szabványokról. A
magyar szabványok bibliográfiai adatait tartal
mazza. Célja a hazai vállalatok műszaki szakem
bereinek és szabvány-ügyintézőinek folyamatos
tájékoztatása a hatályban lévő szabványkiad
ványokról. Témakörei között szerepel a mezőgazdaság és az élelmiszeripar is. Keresési szem
pontok: kulcsszavak, hivatkozási számok, nem
zetközi ekvivalensek, referenciák.
1992 júliusában 20 357 tételt tartalmazott.
Elérhető az X.25-ös csomagkapcsolt adathálóza
ton keresztül, de terjesztik hajlékony lemezen is.
(Összeállította: Rácz Ágnes)

3,8 MILLIÓ TÉTELT TARTALMAZ a British Library 366 kötetes nyomtatott katalógusának
konvertálásából előállott BLC adatbázis. Anyaga az ősnyomtatványoktól 1975-ig terjedt, amikor a BL
áttért a gépi katalógusra. A hazai kiadványok páratlanul teljes gyűjteménye mellett gazdag külföldi
anyagot is tükröz, amely nem egy esetben gazdagabb az illető országban található állománynál. Mind
online, mind offline formában hozzáférhető a BLAISE-LINE rendszer keretében. Sokféle keresési
szempontja révén természetesen jóval bővebb információkat nyújt, mint a nyomtatott eredeti.
(Selec, National Bibliographic Service Newsletter, 1992. ősz/tél.)
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