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Bemutatjuk a Könnyűipari Műszaki
Főiskola Könyvtárát

A Könnyűipari Műszaki Főiskola (a továbbiak
ban: K M F ) 1972-ben létesült a Felsőfokú Könnyűi
pari Technikum jogutódaként. Megalakulása azért
volt jelentős, meri kifejezetten a könnyűipar szá
mára ezt megelőzően nem volt felsőfokú szakem
berképzés hazánkban.
A K M F könnyűipari üzemmérnököket képez öt
tanszakon, 1985 szeptemberétől az alábbi 11
ágazaton:
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Az 1984-ben járt külföldi lapok megoszlása a
megjelenés helye szerint:
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A könnyűipari szakirodalomban való tájékozódás
legfontosabb eszköze a folyóirat. Az 1984-ben folyó
iratelőfizetésünk összetétele az alábbi volt:

1972 ota 3008 fő szerzett üzemmérnöki oklevelet
a K M F - e n . és 1985 őszétől szaküzemmérnökök
képzése is megkezdődik.
A K M F Könyvtára 1972 óta működik. Alapját a
jogelőd tanszékei által szerzeményezett kb. 5000
kötet könyv és jegyzet alkotta. Azóta állománya így
alakult:
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A 80-as években a könyvtári kiadásokra fordított
összeg 30%-át könyvekre, 70%-át folyóiratokra költ
jük. (A tárgyidőszakban a gyarapodás nagyobb volt,
mini amilyet az adatok tükröznek, de többször haj
tottunk végre tervszerű állományapasztást.)
A fögyűjtőkörünkbe tartozó könnyűipari szaki
rodalom hazánkban és külföldön egyaránt szegé
nyes. Állományunk összetétele a következő:
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Az 1984-ben járt külföldi lapok megoszlása tárgykörök szerint:
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Tíz letéti könyvtárunk van a K M F tanszékein és
kollégiumában. Az állomány kb. 10%-át tartjuk le
tétben. A letéteket a Központi Könyvtár gyarapítja,
illetve apasztja. A könyveket az adott szervezeti
egység egyik dolgozója kezeli társadalmi munkában.
A köjlyvtári munka személyi és tárgyi feltélelei:
1972-1983 között a Könyvtár 150 m -es területen
müködöitt. A K M F árkádsorának beépítése után az
új épületrész 225 m -es részét kaptuk meg. Itt
tömör állványzaton 45 000 kötet helyezhető el.
Sokszorosító berendezésünk nincs.
1972.1983 között 2,5 fö dolgozott a Könyvtár
ban. Jelenleg 7 munkatársunk van: 5 könyvtáros, 1
könyvtártechnikus és 1 gépíró. A könyvtárosok
közül 1 fö könnyűipari üzemmérnök. 4 főnek böl
csész diplomája van (közülük I szakirányú végzett
ségű, l végzett szaktanfolyamot, a további 2 főnek
felsőfokú nyelvvizsgája van l-l nyelvből).
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A külföldi lapok túlnyomó része a tárgyévben a
tanszéken van, majd az ezt követő évben kerül köttetésre és könyvtárt elhelyezésre.
Állományunkat, szerzői és cím szerinti betűren
des katalógusban, továbbá tárgyszókatalógusokban
és sorozati katalógusban tárjuk fel.
A könyvtári forgalom adatai:
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" A Könyvtár 1984-ben költözött. A költözés alati folyamatosan
kölcsönöztünk, de helyben olvasást nem tudtunk biztosítani.

Könyvtárunk korlátozottan nyilvános könyvtár.
Külső személy részére könyvtárközi kölcsönzés for
májában tudjuk állományunkat rendelkezésre bo
csátani. Heti 40 órán át nyitvatartó olvasóter
münkbe viszont szívesen várunk minden érdeklő
dőt.
Németh Isfvánné
(Könnyűipari Műszaki Főiskola Könyvtára)

T E L E D A T A a mezőgazdaságban
l ) r . H E R P A Y Balázsné: Az ismeretközlés új lebctoséce: A teIcdata i's hasznnsitása néhány orszÉR mezÜBazdasátiábun. Bu
dapest. M É M Információs Központja. 1985. 56 p.

TELEDATA
a mezőgazdaságban

Az Agroinform (a Mezőgazdasági és Élelmezésü
gyi Minisztérium Információs Központja) a hagyo
mányos tájékoztatási módszerek mellett élénk ér
deklődéssel figyeli az információs közlés új lehető
ségeit is. Erről győzi meg az olvasót a Dr. Herpay
Balázsné által készített tájékoztató kiadvány is,
amely a leledata szolgáltatást és néhány országban
annak mezőgazdasági célú hasznosítását mutatja be.
(Az Agroinform teledata iránti érdeklődését bizo
nyítja az Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásár (OMÉK) tartott bemutatójuk is,
amely érzékeltette, hogy a holnap mezőgazdasága
hazánkban sem képzelhető el a korszerű párbeszé
des elektronikus tömegtájákoztató rendszerek alkal
mazása nélkül.)
Az 56 oldal terjedelmű tájékoztató kiadvány két
fö részre tagolódik: az egyik a teledata bemutatása, a
másik a mezőgazdasági alkalmazások országonkénti
áttekintése. Már az előszó emlékeztet arra, hogy az
emberiséget fenyegető két legsúlyosabb probléma
egyike a Föld lakóinak nagyobbik hányadát sanyar
gató élelmiszerhiány (a másik az életet veszélyez
tető atomháború veszélye), ezért ha a teledata a me
zőgazdasági munka hatékonyságát segíti, az emberi-
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