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Nehéz elfogultság nélkül írni egy országos 
gyűjtemény sorsának alakulásáról, különösen ak
kor, ha a tények közlője egyben személyes 
résztvevője is a nem mindig pozitívan alakuló 
évek eseményeinek.

Megkönnyíti a közlést viszont az a szándék, 
amely igyekszik bebizonyítani a szakmai körök
nek a könyvtári kollektíva vétlenségét az esemé
nyek sajnálatos alakulásában, s töretlen tenni- 
akarását 1987-től, az Agrárinformációs Vállalat 
megalakulásától kezdve az 1992. év elejéig, az 
Agrárinformációs Vállalat hivatalosan is bejelen
tett anyagi és szakmai csődjéig.

Információs központ helyett vállalat

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 
37469/3/1987. sz. határozata jelentős változást 
hozott a Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár -  mint ágazati tudományos szakkönyv
tár-életében.

Az addig eredményérdekeltségű költségveté
si intézményként működő MÉM Információs Köz
pont helyett -  melynek szerves része volt az or
szágos könyvtár is -  a minisztérium létrehozta az 
államigazgatási felügyelet alatt álló Agrárinformá
ciós Vállalatot mint jogutódot. A MÉM Információs 
Központnak vállalattá történő átalakítása nehéz 
feladat elé állította az intézményt, egyrészt azért, 
mert mind az alapító határozat kiadása, mind az 
ezzel összefüggő vállalatalapítási teendők késés
sel történtek meg, másrészt a vállalati gazdálko
dás szervezeti, pénzügyi, számviteli kereteinek 
kialakítása az addigiaktól eltérő munkát követel
tek meg.

Módosítani kellett a korábbi belső szervezeti 
rendet, s az új vállalati gazdálkodási követelmé
nyeknek megfelelően kellett kialakítani a vállalati 
szervezeti egységeket is.

Megbízási szerződés a könyvtár működésére

A Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár a miniszteri határozat értelmében az
1987. évet már mint egy vállalat szervezeti kere
tein belül működő könyvtár kezdte meg. A Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szak- 
oktatási és Kutatási Főosztálya megbízási szer-
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ződésben legelsőként leszögezte azt a tényt, 
hogy az Agrárinformációs Vállalat (a továbbiak
ban: AGROINFORM) a Könyvtárat elkülönített 
szervezeti és elszámolási egységként köteles 
működtetni, és szabályozta a működtetési költsé
gek pénzügyi bonyolítását is.

A Könyvtárt az alábbi feladatokkal bízzák 
meg: fő feladata az országos, a koordinációs és a 
hálózati központi, az I. osztályú tudományos 
szakkönyvtári tevékenység, ennek érdekében a 
szakirodalom beszerzése, a könyvek és időszaki 
kiadványok könyvtári feldolgozása, a hálózati
módszertani, a dokumentációs és a gépi informá
ciós szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők el
végzése.

1987. A remény éve

Elindult a reménykedő, de egyben kételyek
kel teli könyvtári élet, hiszen vállalati keretek közt 
működő más országos könyvtárról a Könyvtár 
kollektívájának tudomása nincs.

Elfogadott szakmai feladatatterv és jóváha
gyott évenkénti költségvetés alapján folytatódik a 
korábbi évek könyvtári munkája, mely a vállalati 
elszámolás miatti munkaerő-, anyag- és pénz
takarékosságra ösztönöz.

A vállalati átszervezés kedvező tényeihez so
rolhatók az alábbiak -  írja a Károlyi Mihály Orszá
gos Mezőgazdasági Könyvtár 1987. évi munkájá
ról szóló összefoglaló jelentés:

♦ valamennyi könyvtári tevékenységi kör 
költségigénye hiánytalanul biztosított,

♦ a költségvetés reálisan számol a Könyv
tár bevételi szintjével,

♦ a könyvtárosok besorolása, bérezése, va
lamint premizálása terén kedvező feltéte
leket teremt a vállalati átalakítás.

Az átszervezés kedvezőtlen tényei közé csu
pán kettőt sorol fel a fenti jelentés: a vállalattá 
nyilvánítás s az alapító okirat megjelenésének 
több hónapos késedelmét, s így a belső költség- 
vetés késedelmes kialakítását, valamint a kalku
lációs rendszer szintén késői bevezetését. (Hogy 
hány kedvezőtlen jelenség befolyásolta még a 
Könyvtár életét, azt csak a következő évek átélt 
eseményei bizonyították.)

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár éves 
munkajelentéseinek átvizsgálása a következő 
megállapításokat eredményezi:

Az 1987. év könyvtári szakmai feladatvégzé
se még sikeresnek mondható, hiszen a költség- 
vetés a könyvtár anyagi szükségleteit biztosítja, a 
vállalat az alakulás évében még szilárd talajon áll. 
A Könyvtár állománya meghaladja a 445 000 kö
tetet, a beszerzés (könyvjellegű dokumentum) 
9600 kötet. Állománygyarapításra 9 460 000 fo
rint jut. A folyóiratok száma: 3032 db. Az olvasó- 
szolgálat statisztikai számai a következőek:
-  beiratkozott olvasók száma: 3221 fő,
-  könyvtárlátogatók száma: 23 400 fő.

A feldolgozás 5 ezer dokumentumról készít 
bibliográfiai leírást. Kiemelkedő fontosságú telje
sítménye az évnek az AGRIS Központ/Róma ál
tal fejlesztett Micro-ISIS szoftver adaptálása a 
mezőgazdasági szakterületre, melyet Magyaror
szágon elsőként az Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár alkalmazott. A Könyvtár számítógépes 
szolgáltatásaiban, a megrendelésekben az 1986. 
évhez viszonyítva már 24%-os visszaesés mutat
kozik. Az online szolgáltatás 1986-hoz viszonyít
va erősen csökkenő tendenciát mutat, egyrészt a 
korábbi felhasználók önállósulása, másrészt a 
korábbi kutatási-fejlesztési keretek beszűkülése 
miatt.

1988. Új könyvtárszárny épült

1988-ban befejeződik a Könyvtár 1985-ben 
megkezdett új épületszámyának hároméves épít
kezése.

Az építkezés 1988-ban bekövetkező szaka
szában szinte valamennyi könyvtári tér építési te
rületté válik, s 1988 májusától decemberéig az ol
vasószolgálati munka szüneteltetésére is sor ke
rül.

Az építkezés, amely műszaki és anyagi okok
ból többször végrehajtott terv- és funkció módosí
tás után 1988 novemberében befejeződik, nem 
oldja meg a Könyvtár elhelyezési gondjait. Elké
szül ugyan egy közel 33 millió forintos könyvtári 
beruházás, kulturáltabbá válik az olvasók kiszol
gálása, de kialakításra kerül egy, a munkatársak 
körében népszerűtlen, egészségtelen, ún. „nagy
termes” könyvtári munkahely, egy kézi erővel alig 
mozgatható, új és „korszerű” tömörraktár, egy, 
már a beszereléskor konstrukcióhibás klíma- 
berendezés. Megmarad azonban a város 3 kü
lönböző pontján elhelyezkedő, lehetetlen körül
mények között működő külső raktár, közel 6 ezer
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polcfolyóméter dokumentummal. Nem valósul 
meg a Könyvtár értékes archív állományának el
helyezése sem, bár tervbe vették az épületben 
működő vállalati nyomda elköltöztetésével felsza
baduló helyre egy különgyűjteményi olvasóterem 
kialakítását.

Az 1988. évi költségvetés a Könyvtár műkö
dési költségeit, az alapvető szellemi értéket jelen
tő folyóirat- és könyvbeszerzés terén pénzügyileg 
már nem biztosítja. Megszűnőben van a Soros 
Alapítvány könyvvásárlási akciója, s ezzel vi
szonylag olcsó tőkés könyvbeszerzési forrás szű
nik meg. A vásárlás útján történő könyvbeszerzés 
500 kötettel kevesebb már, mint az előző évben. 
A folyóiratrendeléseknél pedig a korábbihoz ké
pest 1,7 millió forinttal csökkent az előfizetési 
összeg.

A hálózati-módszertani-koordinációs tevé
kenységben a mezőgazdasági, élelmiszeripari, 
erdészeti és faipari kutatóintézetekkel, hálózati 
alközpontokkal és a hálózatukhoz tartozó szak- 
könyvtárakkal, valamint az agrárfelsőoktatási in
tézmények könyvtáraival a hagyományos könyv
tárközi kapcsolatok fenntartása mellett fokozódik 
a könyvtári szakfelügyelettel való együttműködés. 
Elkészül az ágazati gyűjtőköri kódex. A jelentős 
könyvtári kiadványok (Agrárirodalmi Szemle, 
Élelmiszertudományi és Élelmiszeripari Szakiro
dalmi Tájékoztató, Fehérje, Magyar Mezőgazda- 
sági Bibliográfia, Magyar Agrárirodalmi Szemle) 
sajnálatos megjelentetési zavarokkal küzdenek 
az egyre emelkedő nyomdai költségek, valamint 
az AGROINFORM szervezetlensége miatt.

A számítógépes szolgáltatások iránti igény 
1988-ban ismét csökken, az SDI profilállomány 
több mint 60%-kal, az online pedig 30%-kal lett 
kevesebb az 1987. évhez viszonyítva.

Megkezdődik a magyar nyelvű mezőgazdasági 
számítógépes adatbázisépítés

A Számítástechnikai Osztály bár nem tartozik 
az Országos Mezőgazdasági Könyvtár szerveze
téhez, annak nem része, de a Könyvtár életében, 
ha nem is pozitívan, de az Agrárinformációs Vál
lalat 1992-ben bekövetkezett csődjéig részt vesz. 
Tevékenysége a Könyvtár életében 1988-tól már 
érezhető, hiszen a számítógépes adatbázisépí
tés megkezdődik az Agrárirodalmi Szemle számí
tógépes feldolgozásával. Üzembe helyezik a ko

rábban az OMIKK-nál futtatott SDI szolgáltatást, 
és előkészítik a rendszernek a csomagkapcsolt 
országos nyilvános hálózathoz való csatlakozá
sát. Elkészül a nyomdai technológia néhány fázi
sának számítógépesítése, és kidolgozzák a szá
mítógépes indexkészítés főbb lépéseit.

A könyvtári munka számítógépesítésének 
fejlesztési irányait az alábbiak szerint határozzák 
meg 1988-ban:

♦ a könyvtári olvasószolgálatnál már műkö
dő (Megj.: igen rövid ideig és igen komoly 
gondokat okozó!), saját fejlesztésű számí
tógépes kölcsönzési rendszer továbbfej
lesztése a MICROVAX-számítógéphez 
kapcsolódva,

♦ a gépi katalógus kiépítése,
♦ az ágazati könyvtári információs hálózat 

kifejlesztése,
♦ a magyar nyelvű mezőgazdasági adatbá

zis (Agrárirodalmi Szemle) elérésének és 
használhatóságának növelésére agrárte
zaurusz készítése.

(Sajnálatos módon a felvázolt fejlesztésekből 
a magyar nyelvű mezőgazdasági adatbázis építé
sén kívül, a későbbi komoly könyvtári erőfeszíté
sek, pályázati támogatási összegek jelentős mér
tékű ráfordítása ellenére sem valósul meg a 
könyvtári munkafolyamatok gépesítése, sőt még 
az igen rövid ideig használt kölcsönzési rendszer 
is működésképtelenné válik, korrekcióját pedig a 
Könyvtár a vállalati élete során nem érhette meg.)

Az AGROINFORM 1988-ban ugyan még 
csak időszakosan, de már likviditási problémák
kal küzd, mert a vállalat egyéb részlegei, pl. a kia
dói részleg eladhatatlan késztermékkel rendelke
zik s magas vevőállománnyal -  összesen 45 mil
lió forint értékben - ,  s ezt mindössze 10 millió 
forintos forgóalap finanszírozza. Felmerül egy 
20-22%-os kamatozású, rövid lejáratú bankhitel 
felvétele is, de elutasításra kerül, mivel ez az 
egyébként is mérséklődő vállalati nyereséget 
veszélyeztetné. Az anyagi helyzet súlyosbodása 
az AGROINFORM-ot, de ezzel együtt az Orszá
gos Mezőgazdasági Könyvtárat is nehéz helyzet 
elé állítja.

A Könyvtár állománygyarapodása 1988-ban 
már csak 3580 kötet, az 1987-es 9600 kötettel 
szemben. Az állománygyarapításra fordított ösz- 
szeg: 12 065 700 forint. A folyóiratok száma: 
3102 db.

A Könyvtár olvasószolgálati adatai 1988-ban 
az építkezés miatti zárvatartás következménye
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ként a korábbi évek átlagának 50%-át sem érik el. 
A könyvtárlátogatók száma: 11 600 fő. A beirat
kozott olvasók száma: 1398 fő. A Könyvtári fel
dolgozó munka során 3580 műről készül bibliog
ráfiai leírás.

1989. Erősödő negatív tendenciák

Az 1988-ban már fennálló és az 1989-ben to
vább fokozódó gondok (az állománygyarapítási 
költségek emelkedése, személyi problémák, a 
könyvtári és dokumentációs kiadványok megje
lentetési gondjai, a vállalat egyre erősödő likvidi
tási problémái, megoldhatatlan számítógépesíté
si tervek, a könyvtári szárny építése után jelent
kező komoly műszaki problémák sokasága) 
egész évben átmeneti állapotot teremtenek. Nő a 
bizonytalanság, s csökken a Könyvtár szakmai 
hírneve, hiszen azonosítják az AGROINFORM- 
mal, annak tevékenységével, magatartásával és 
munkatársaival.

A munkavégzés anyagi feltételein túl, a tárgyi 
feltételek sem adottak.

A Könyvtár statisztikai adatai már a problé
mákat tükrözik. Az 1989. év statisztikai adatai 
még alacsonyabbak, mint az 1988-as évé, amikor 
az építkezés miatt részlegesen működött a 
könyvtár. A könyvtáriátogatóK száma csak 8355 
fő. Az állománygyarapítás 4071 db könyvjellegű 
dokumentum beszerzését jelenti. Az állomány- 
gyarapításra fordított összeg: 12 055 000 Ft. A 
feldolgozás 3200 dokumentumot regisztrál.

Jelentős eredménye viszont az évnek az 
Archív Gyűjtemény elhelyezése, különgyűjtemé- 
nyi olvasótermének kialakítása.

1990. A működőképesség végső határa

Az 1989. évet a Könyvtár szakmai jelentése 
az utóbbi évek egyik legkritikusabb éveként jel
lemzi, nem ismerve még azokat a nehézségeket, 
amelyeket az 1990-es év jelent majd. A Magyar 
Hírlap egykori, 1991. 10. száma közölte a Stark 
B. László tollából megjelent, Botrány vagy bele
nyugvás c. cikket, melyben a szerző a működőké
pességük végső határára sodródott magyaror
szági művelődési intézmények sorsával foglal
kozik. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár is

elmondhatja már az 1990-es évben, hogy az 
egyetlen pozitívum az életében az, hogy még lé
tezik, s ez a létezés az erősen redukált létszámú 
személyzet igen komoly erőfeszítésének és szak
maszeretetének köszönhető csupán.

Külön gond -  az építkezés helytelen tervezé
séből és a szakmailag hibás elképzelésekből 
adódó gondok mellett -  a Könyvtár anyagi hely
zetének az AGROINFORM-on belüli bizonytalan
sága, illetve teljes tisztázatlansága. A Könyvtár 
kollektívája az AGROINFORM által ki nem fizetett 
könyvtári számlák miatt számos kellemetlenséget 
él át. Az állandósuló fizetési hiány, a korábbi jó 
könyvtári kapcsolatokat, kiadókkal, külkereske
delmi vállalattal, társintézményekkel és kollégák
kal negatív irányba változtatja.

Komoly probléma a Számítástechnikai Osz
tály által ígért, de el nem készülő számítógépes 
kölcsönzés hiánya, majd a könyvfeldolgozás szá
mítógépesítése terén felmerülő hiányosságok 
megléte. Állandósulnak azok a szakmai negatív 
vélemények, melyek az ágazati könyvtáraknak 
évek óta ígérgetett, de eddig meg nem valósított, 
könyvtári számítógépes integrált rendszer miatt 
érik a könyvtárat.

1990-ben a Könyvtár beiratkozott olvasóinak 
száma 2339 fő, a Könyvtárlátogatók száma: 10 
717 fő. A Könyvtár dokumentumállománya: 654 
951 kötet. 1990-ben az állománygyarapításra for
dított összeg: 19 000 000 forint. Könyvjellegű do
kumentumok beszerzése 2621 kötet, a feldolgo
zott művek bibliográfiai leírása: 2660 db. Az 
AGROINFORM állandósult gondjai, likviditási 
problémái, szervezetlensége és a tájékoztatás 
teljes hiánya, valamint az egyre erősödő személyi 
ellentétek, a könyvtárosok alacsony bére, a 
Könyvtár munkatársainak az AGROINFORM 
számítástechnikai részlegének, valamint pénz
ügyi részlegének előnyökben részesítése melletti 
háttérbe szorítása negatív irányban hatnak a 
munkatársak hangulatára, s megnehezítik a 
szakmai munkavégzést is.

1991. Vállalati csőd -  a könyvtár létbizonyta
lansága

Az 1990-es pénzügyi gondok az 1991. évet is 
jellemzik. A kifizetetlen számlák sokasága terheli 
a Könyvtár életét. Az állománygyarapításra bizto
sított 20 550 000 forintból a Könyvtár csupán az
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év utolsó hónapjában rendelhet meg 250 000 fo
rint értékben devizás könyveket, kifizetésükre pe
dig még az 1992. év I. negyedévében sem kerül 
sor. A Könyvtár pénzügyi forrását terheli az 
AGROINFORM 5 fős Számítástechnikai Fő
osztálya számára vásárolt, mintegy 4 millió forint 
értékű mágnesszalag, holott a vállalati keretek
ben folyó SDI-szolgáltatásra az igény minimális. 
(A Könyvtár pedig csak 30 (!) könyvet vásárol
hat.)

A már említett, saját fejlesztésű könyvtári szá
mítógépes rendszer továbbra sem működőké
pes, számos ponton további fejlesztéseket igé
nyelne.

Megindulhat viszont az állománygyarapítás 
terén egy új munkakapcsolat egy külföldi folyói
ratügynökséggel. A Könyvtár koordinációs szere
pének betöltésével, hazai viszonylatban is egye
dülálló mértékű ágazati folyóiratrendelést fog 
össze és továbbít.

A Könyvtár szakmai tevékenysége között a 
nemzetközi kiadványcsere-tevékenység még az, 
amely az ismertetett évek során változatlan ered
ménnyel működik. Cserepartnereink száma is 
szinte változatlan az évek során, hiszen 51 or
szág 729 intézményével áll rendszeres kiad- 
ványcsere-kapcsolatban.

1991-ben megvalósul az a raktárköltöztetés, 
mely lehetővé teszi, hogy eddig a város 3 külön
böző pontján lévő külső könyv- és folyóiratraktár 
1 nagy külső raktárban nyerjen elhelyezést.

Az olvasószolgálat statisztikai adatai 1991- 
ben: a beiratkozott olvasók száma: 2033 fő, a 
könyvtárlátogatók száma pedig 15 114 fő.

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár az 
említett évek során mint kötelespéldány-válogató 
jogú könyvtár, valamint önálló nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzést folytató könyvtár feladatait el
látja, illetve az előnyökkel él, azokat felhasználja.

A könyvtári alaptevékenységéhez kapcsoló
dó kiadványok megjelentetését -  ha a vállalati 
helyzetéből adódó pénzszűke negatívan is befo

lyásolja -  az Országos Mezőgazdasági Könyvtár 
kiadóként biztosítja.

Vállalati keretek közti élete során tagja ma
radt nemzetközi könyvtári és dokumentációs 
szervezeteknek, a FID-nek, valamint -  Magyar- 
országon elsőként felfigyelve és tagkönyvtárként 
csatlakozva az Európa Tanács tudományos és 
szakkönyvtárakat tömörítő ligájához - ,  a LIBER- 
nek is.

1991-ben a könyvtár az alábbi könyvtári kiad
ványokat jelenteti meg:
-  Agrárirodalmi Szemle,
-  Élelmiszertudományi és Élelmiszeripari 

Szakirodalmi Tájékoztató
-  Magyar Agrárirodalmi Szemle (Hungárián 

Agricultural Review)
-  Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia
-  Fehérje
-  Külföldi Mezőgazdasági Szakkönyvek Gya

rapodási Jegyzéke
-  ENSZ Szervezetek Dokumentumai a Mező- 

gazdaság, Erdészet és Élelmiszeripar Terü
letén.

Az 1991-es évet már a teljes bizonytalanság 
jellemzi. Nő a Könyvtár kollektívájának elégedet
lensége, érezhető a vállalat teljes csődje, fokozó
dik a vezetőség iránti bizalmatlanság, a feszült
ség az AGROINFORM és a Könyvtár munkatár
sai között. A vállalaton belül működő, de a 
Könyvtár életét erősen befolyásoló Számítás- 
technikai Főosztály és Pénzügyi Főosztály uralja 
már a helyzetet, erősödik a külső szakmai körök, 
intézmények elégedetlensége a vállalattal szem
ben, mely az 1991. év novemberének eseményeit 
eredményezi.

Elindul a vállalat átalakítását célzó főhatósági 
intézkedéssorozat, mely az 1992. év II. negyedé
vében végül is az Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár kiválását eredményezi.

A Könyvtár 1992. évi sorsával, helyzetének 
további alakulásával külön ismertetés foglalkozik 
majd.
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