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Rendezvények az Országos
Mezõgazdasági
Könyvtárban
Az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Do-
kumentációs Központ (OMgK) 2002-ben ün-
nepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból a Földmûvelési és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium támogatásával épü-
letrekonstrukcióra került sor. 2003-tól új szak-
mai feladatot is kapott a könyvtár – Közép-
Kelet Európa mezõgazdasági kulturális köz-
pontja lett.

Az átalakítás során az olvasószolgálat (olva-
sótermek, beíratkozás, kölcsönzés, referensz) új
szintre, az elsõ emeletre költözött. Új raktári
szárnyat alakítottak ki az épületben, így sikerült
megszüntetni a külsõ raktárt, és raktározási gond-
dal sem kell szembenézni tíz–tizenöt évig.

A földszinten létesült egy ún. Agrár-szakirodal-
mi Szolgáltatóház, ahol a mezõgazdasági kiadók
könyvei és folyóiratai mellett agrár középiskolai
tankönyvek és antikvár könyvek kaphatók. Az
Agrárinformációs Pontnál számítógépes informá-
ciószolgáltatás is igénybe vehetõ, pl. álláskeresés,
pályázatok, agrár-érdek-
képviseleti szervezetek
stb. témában.

A földszinten talál-
ható két szép konfe-
renciaterem, amelyek
a magyar mezõgazda-
ság két nagy egyéni-
ségének – Tessedik

Sámuelnek és Újhelyi

Imrének – a nevét vi-
selik.

Az összesen két-
százhetven fõ befoga-
dására alkalmas konfe-
renciatermek mellett
kamaratárlatok számá-
ra kiállító helyiség is
van. (Termeinket bé-
relni is lehet.)

Könyvtárunk ágazati központként mindig is
tartott rendezvényeket – elõadásokat, tanfolya-
mokat – agrár könyvtárosoknak, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete érdeklõdõ szekciótag-
jainak, könyvtáros köröknek. A 2002. évi átala-
kítás után több alkalommal mutattuk be az ér-
deklõdõknek a tevékenységi köreinket, a szol-
gáltatásainkat, és bemutattuk az új funkcióknak
is megfelelõ épületet.

Az agrár könyvtárosoknak szóló rendezvénye-
ink egyik ága egy-egy újdonság – CD-ROM vagy
on-line adatbázis – bemutatása, illetve tréningje.
Ilyen volt nemrég Az agrárium szakterületét érin-

tõ új elektronikus szolgáltatások címû rendez-
vény, amelynek elõadásai voltak:

• A Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia
internetes és CD-ROM verziója

• A FAO AGRIS adatbázisa építésének és
használatának bemutatása

• Az Info Technology Supply Ltd. bemutatá-
sa, konzorciális együttmûködési elképzelések

• A Proquest Information and Learning elekt-
ronikus információs szolgáltatásai

Csókos Varga Györgyi elõadást tart
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1. KnowEurope adatbázis
2. PQ Agricultural Journals teljes szövegû

mezõgazdasági folyóiratok
3. Dissertation Abstracts and Digital Disser-

tations adatbázis
A minden könyvtárost érintõ és az érdeklõdé-

sükre számot tartható rendezvényeink sorában
talán a legutolsó, a márciusi program volt a leg-
jelentõsebb, A könyvtárügy helyzete az uniós

csatlakozás küszöbén címmel. Nagyon tanulsá-
gos, élvezetes, színes elõadások hangzottak el:
1. Kovácsné Koreny Ágnes (EU Magyarországi
Delegációja):
A magyar könyvtárügy és az Európai Unió
2. Benedek Attila (Európai Tájékoztatási Köz-
pont):
Gyakorlati kérdések az Európai Uniós tájékozta-
tással kapcsolatban
3. Pintér Katalin (Országgyûlési Könyvtár):
Az Európai Unió letéti könyvtára és szolgáltatá-
sai
Az elõadások rövidítve, cikk formájában olvas-
hatók lesznek az Agrárkönyvtári Hírvilág 2004/

2. számában.
Az agrár jellegû programjaink nem nyugsza-

nak évtizedes hagyományokon. A rendezvénye-
ket témakörök köré csoportosítjuk, ajánló bibli-
ográfiát készítünk az adott témában, kiállítást,

esetleg vásárt, kóstolót szervezünk hozzájuk.
Csak felsorolásként említem meg az elmúlt más-
fél év eseményeit.

Agrár-kulturális rendezvénysorozat:
• A magyarság növényei és ételei régészeti-nö-
vénytani vizsgálatok alapján
• Reneszánsz herbáriumok és a magyar nyelvû
tudományosság születése
• A tápéi gyékényfeldolgozás és gyékényszövés
hagyományai. A hozzá kapcsolódó kiállítás: A
tápaiak és a gyékény
• A birkagyapjútól a szõnyegig. A hasonló címû
kiállítás egy hónapig volt látható.

Agrár szakmai rendezvénysorozat:
• „Pannonia Glandifer” Bennszülött és megho-
nosodott gyümölcsfajták a Kárpát-medencében
• Gyógyító kincseink (gyógynövények)
• Vidékfejlesztés és uniós csatlakozásunk
• Élelmiszerbiztonság és eredetvédelem
• Környezetvédelem és érdekérvényesítés (leve-
títettük a tiszai ciánszennyezés utóhatásáról szó-
ló Örökség: egy halász története c. filmet)
• A hazai juhtenyésztés helyzete az Európai Unió
kapujában

Vidékfejlesztési rendezvénysorozat:
• Etyek bemutatkozása
• Bajót bemutatkozása
• Markaz és a gyöngyösi térség bemutatkozása

Könyvbemutatók és író-olvasó találkozók:
• A 2003. évi mezõgazdasági könyvhónap ke-
retében Radics László, Farkas István, valamint

Magda Róbert és
Szûcs István egy-egy
új könyvét mutattuk
be
• Csányi Vilmos és
Gere Tibor Gazdasá-
gi állatok viselkedése
címû könyvének be-
mutatója
• Író-olvasó találkozó,
amelyen bemutatkoz-
nak a 2004. évi mezõ-
gazdasági könyvhónap
szerzõi
• Wekerle László A
sertés szaporodása és
szaporítása címû, sa-
ját kiadásban megje-
lent könyvének bemu-
tatója

Bajóti asszonyok kórusa
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Önálló kiállításokat, tárlatokat
is szervezünk. Ahogy nõ az ilyen
irányú tevékenységünk ismertsé-
ge, egyre több az érdeklõdõ. Szín-
vonalas mûvészek szép és érté-
kes alkotásaiban gyönyörködhe-
tünk. Az alkotások zöme megvá-
sárolható, egyre több látogató él
is ezzel a lehetõséggel. Íme egy
felsorolás az elmúlt másfél év ki-
állításairól, tárlatairól:
• Kamarás Kata keramikusmû-
vész, valamint a Hevesi Népmû-
vészeti és Háziipari Szövetkezet
textíliái
• Bércesi Ilona agyagszobrász
Purgatórium címû kiállítása
• Prihoda Judit képzõmûvész Ál-
latokról… címû kiállítása grafi-
kákból és festményekbõl
• az Altamira Egyesület tagjainak
alkotásai
• Kõ Pál Kossuth-díjas szobrász-
mûvész diákjainak alkotásai
• Európai vadábrázolás és vadá-
szat a képzõ- és iparmûvészetben
(nemzetközi kiállítás)
• Keresztes Zsuzsa rongyképész
textilképei
• Berkesiné Kismarjai Hedvig

grafikus képei
• Portré 2004 – válogatás a hat-
vani XIV. Országos Portré Bien-
nále anyagából címû kiállítás
• Pintér István Pál festõmûvész
Primavera címû kiállítása

Végül valami más: 2002 és
2003 karácsonya elõtt kézmûves
kirakodóvásárt rendeztünk. Sze-
retnénk 2004 karácsonya elõtt is
megismételni, és azt várjuk, hogy
hasonlóan sikeres lesz.

Reméljük, hogy e cikk olvasó-
it is köszönthetjük majd egy-egy
rendezvényünkön.

Benczekovits Beatrix

Író-olvasó találkozó az Agrár-
Szakirodalmi Szolgáltatóházban

Mezõgazdasági könyvhónap, 2004

Mezõgazdasági kiadók bemutatkozása


