
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
1012 Bp., Attila út 93. Tel: 489-4900; Fax: 489-4941
URL: http://www.omgk.hu
E-mail: omgkref@omgk.hu                      

Könyvtárunk szép környezetben, Belbudán, a Várhegy és a Vérmező között található. 
Az OMgK országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár, a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, emellett az agrár-felsőoktatási könyvtárak és az ágazati szakkönyvtárak koordinációs központja. 
2003. januárjától intézményünk Közép-Kelet Európa mezőgazdasági kulturális központjaként működik.
A könyvtár számos nemzetközi szakmai szervezet tagja, részt vesz a FID (Nemzetközi Dokumentációs Szövetség), a IAALD (Mezőgazdasági Könyvtárosok és Dokumentalisták Nemzetközi Egyesülete) és a LIBER (Tudományos- és Szakkönyvtárak Ligája) tevékenységében. Az AGLINET (Agricultural Libraries Network - Mezőgazdasági Könyvtárak Hálózata) tagkönyvtára. 
Az OMgK a FAO letéti könyvtára, gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgáltatja az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének kiadványait. 
Az olvasószolgálat telefonszáma: 489-4964, e-mail címe: omgkref@omgk.hu
A könyvtárközi kölcsönzés telefonszáma: 489-4951, e-mail címe: alephkk@omgk.hu

Szolgáltatásaink, nyitva tartás

Hagyományos könyvtári szolgáltatások: helyben olvasás, szaktájékoztatás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, reprográfia
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 9.00 - 16.30
kedd: 9.00 - 19.00
 
Raktárszolgálat, reprográfia:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek 9.00 - 16.00
kedd: 9.00 - 18.30
 
Könyvtárunk barátságos olvasótermeiben kézikönyvtár áll az olvasók rendelkezésére. 
Hat terminál segíti az elektronikus információhoz való hozzáférést. 
1996. október 1-jén nyitottuk meg Európai Unió gyűjteményünket, ahol mintegy 1000 könyvet, több mint 50 féle folyóiratot és CD-ROM adatbázisokat helyeztünk el. A gyűjtemény kézikönyvtárral egészül ki, amely szótárakból, lexikonokból, térképekből áll. Az EU különgyűjtemény anyaga csak helyben olvasásra vehető igénybe. 
Az Internet használata beiratkozott olvasóink részére minden kedden ingyenes.
Számítógépes szolgáltatásainkat (CD-ROM használat, Internet) kizárólag beiratkozott olvasóink vehetik igénybe! Az adatbázisok használata során nyert információt olvasóink floppy lemezen és nyomtatott formában is megkaphatják.
(A vírusveszély miatt kizárólag a könyvtár által adott, formázott lemez használható.) 
Másolást könyvtári és hozott anyagból is vállalunk. 
Aktuális árainkról kérjük, tájékozódjon honlapunkról!

Könyvtárunk állománya                     

 Az OMgKDK teljes dokumentum állománya mintegy félmillió kötet, amely kb. ezer hazai és külföldi folyóirattal egészül ki. Az állomány fele monográfia, kb. harmada periodikus kiadvány, a fennmaradó részt az ún. szürke irodalom alkotja. 
A könyvtár gyűjtőköre kiterjed a teljes hazai, és válogatva a nemzetközi mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti és elsődleges faipari, valamint ezek határterületeinek szakkönyveire, folyóirataira, egyéb fontos dokumentumaira.
A nyomtatott szakirodalom mellett vannak saját számítógépes adatbázisaink:
mgk (könyvek),
fir (folyóiratok),
mab (Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia),
tmf (EU-s szakirodalmi adatbázis),
tmh (Magyarországra vonatkozó EU-s szakirodalmi adatbázis, 1999 óta épül),
A tmf és tmh-ban a korábban témafigyelésként gyűjtött – az Európai Unióval kapcsolatos – folyóiratcikkek, könyvek, illetve könyvrészletek és konferencia anyagok találhatók.
1994-től kezdődően használjuk az Aleph integrált könyvtári rendszert. A honlapról közvetlenül be lehet lépni a könyvtár Aleph adatbázisaiba

 


