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A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára
országos szakmai és információs központ az erdészet, a
faipar, a geodézia és a vadgazdálkodás területén. Az egye-
tem fenntartásában mûködõ könyvtári és közgyûjtemé-
nyi hálózat szakmai központja, nyilvános, tudományos
felsõoktatási szakkönyvtár. Tagja az Országos Dokumen-
tum-ellátási Rendszernek (http://odr.lib.klte.hu).

Könyvtárunk gyûjtõköre kiterjed az oktatott szakok (erdé-
szet, faipar, geodézia, vadgazdálkodás) mellett az elmúlt
években megindított szakok (kör-
nyezetvédelmi, papíripari, mûvésze-
ti, gazdasági, mérnöktanári, szak-
mérnöki továbbképzések) hazai és
nemzetközi irodalmának beszerzé-
sére. A Központi Könyvtár elektroni-
kus katalógusa honlapunkon elérhe-
tõ: http://lib.nyme.hu:8081/Web-
Pac/CorvinaWeb.

Hagyományos szolgáltatásaink
(helybenhasználat, kölcsönzés, tájé-
koztatás) mellett honlapunkon
(http://ilex.efe.hu) keresztül tájéko-
zódhatnak az eredményes kutatómun-
kához nélkülözhetetlen információ-
forrásokról és azok elérhetõségeirõl: 

• EISZ (http://www.eisz.hu) –
Elektronikus Információ-szol-
gáltatás, amely a hazai és nem-
zetközi információ-források
használatát teszi lehetõvé.

• EBSCO (http://search.ebsco-
host.com) – a világ legnagyobb
multidiszciplináris, teljes szöve-
gû adatbáziscsomagja.  

• Forest Science Database (http://ovidsp.ovid.com) – a
világ erdészeti és elsõdleges faipari tudományos sza-
kirodalmának legnagyobb, legprofesszionálisabb bib-
liográfiai adatbázisa.

• Jogi Információs Pult – elérhetõk a különbözõ jogszabá-
lyok, jogszabályi mellékletek, határozatok, segédletek.

• Online Szabványtár (http://www.mszt.hu). 
• Sajtófigyelõ (https://bismarck.nyme.hu/index.php?

id=18340) – a Nyugat-magyarországi Egyetemmel, felsõ-
oktatással, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatosan megjelent
hírek napi-, heti- és havilapokból, napi frissítésben.

• PATLIB-központ (http://patlib.nyme.hu/) – iparjogvé-
delmi és szerzõi jogi tájékoztatás.

• Mûemlékállomány (http://ilex.efe.hu/kk275/index.php)
– könyvtárunk épületében megtekinthetõ, hozzáférhetõ,
ill. kutatható.

A Központi Könyvtár oktatást támogató 
tevékenysége

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának
oktató tevékenységét, mint egyik alapvetõ feladatát határoz-
za meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata: „Az egyetemi könyvtári hálózat az okta-
tás és tudományos munka információs bázisa, jellegének
megfelelõen képzési és kutatási feladatokat is végez.”

A könyvtárhasználó oktatás különbözõ szintû és formájú: 
• Könyvtárhasználati ismeretek – minden beiratkozott

könyvtárhasználóra vonatkozik.
• Elsõ évfolyamos hallgatók könyvtárhasználati oktatása.
• Elõadások és bemutatók a könyvtári információ-forrá-

sok használatáról meghatározott célcsoportok számára.
• Prezentációk és gyakorlati útmutatók az elektronikus

információ-források használatáról, elsõsorban oktatók
és kutatók számára.

• Oktatási tevékenység önálló tantárgyként különbözõ
szakirányú alap-, mester- és doktori
képzéseken belül.

A soproni egyetemen a tantermi
keretek között folytatott oktatás a
„Szakirodalmi ismeretek” címû tan-
tárgyként 2002-ben indult meg újra -
elõször az Erdõmérnöki, majd a Fai-
pari Mérnöki Karon.

Jelenleg a tantárgy választható
vagy kötelezõ az okleveles Erdõmér-
nöki, az okleveles Környezetmérnö-
ki, a Természetvédelmi Mérnöki, a
Vadgazda Mérnöki, valamint a Faipa-
ri Mérnöki Kar hallgatói számára. Az
oktatást a könyvtár munkatársai önál-
lóan végzik, illetve együttmûködve
az egyetemi oktatókkal, mint például
az Erdõmérnöki Karon oktatott „In-
formációkeresés és -közlés” címû
tantárgy esetében.

Az oktatás tematikája magába foglal-
ja az alapvetõ könyvtári és könyvtár-
használati ismereteket, valamint részle-
tes ismereteket olyan területeken, mint:

• Tudományos információ és formái.
• Információkeresõ nyelvek és alkalmazása.
• Könyvtári dokumentumok, információs kiadványok,

katalógusok és adatbázisok.
• Tudományos információ elektronikus forrásai.
• Tudományos dolgozat tartalmi és formai követelményei.
A korszerû könyvtárhasználati ismeretek mellett az oktatás

az adott szakterület tudományos információ-forrásainak
(nyomtatott és elektronikus) ismertetésére és használatának
oktatására is kiterjed. A kizárólag könyvtárban, illetve az
egyetemi hálózaton elérhetõ elektronikus információ-forrá-
sokon kívül megismerik a szabadon hozzáférhetõ tudomá-
nyos és szakinformációk keresési technikáit. Olyan ismere-
tekre tesznek szert, amelyeket máshol, az élet más területein,
az egész életen át történõ tanulásban is kamatoztatni tudnak. 

Õszintén bízunk abban, hogy a cikk elolvasását követõen,
könyvtárunkban tett látogatása, szolgáltatásaink igénybevé-
tele után a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyv-
tárának állandó, rendszeres olvasója és használójaként, ren-
dezvényeink, kiállításaink látogatójaként köszönthetjük! Fel-
merülõ kérdéseikkel forduljanak a könyvtár munkatársaihoz!
További érdekességek, bõvebb információ a könyvtár hon-
lapján olvashatók!

Honlap: http://ilex.efe.hu
E-mail: library@nyme.hu
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Az egyetemi Könyvtár szolgáltatásai




