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Агрис центар ‒ савремени информациони центар (хаб) у Библиотеци Матице српске
Агрис је међународни информациони систем за пољопривредне науке и технологије који
је настао 1975. године на иницијативу организације FAO (Food and Agricultural Organization of
United Nations). Данас Агрис представља глобалну електронску базу података са преко тринаест
милиона записа о публикацијама и полупубликацијама из пољопривреде и сродних области.
Истовремено Агрис представља и мрежу центара из целога света који, окупљени око
организације FAO, заједнички делују у правцу промовисања и ширења научних информација из
пољопривреде. У раду је приказан развој Агриса у Библиотеци Матице српске, представљени су
програм и сервис који се користе у библиографској обради докумената као и активности везане
за рад заједнице Агрис центара последње три године. Наведене су перспективе развоја Агрис
центра, његов значај и број прегледа докумената у последње три године.
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Agris Center ‒ Modern Information Center (Hub) in the Matica Srpska Library
Agris is an international information system for agricultural sciences and technologies created
in 1975 on the initiative of FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations). Today,
Agris is a global electronic database with over thirteen million records of publications and semipublications in the field of agriculture and related areas. At the same time, Agris represents a network
of centers from all over the world, gathered around FAO, work together to promote and disseminate
agricultural scientific information. The paper deals with the development of Agris in the Matica Srpska
Library, the program and service used in bibliographic data processing, as well as activities related to
the work of the community of Agris centers in the last three years. The development perspectives of the
Agris center, its significance and the number of document reviews in the last three years are presented.
Keywords: Agris, Matica Srpska Library, FAO

