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Komárom (sõt, Észak-Komá-
rom) ügyes kezû polgárait meg-
mozgatta. Sok programmal vár-
tuk a gyerekeket: itt volt Marék
Veronika, aki a kicsiket, a na-
gyokat, a tanárokat és a könyv-
tárosokat is lenyûgözte. Rend-
hagyó történelemórát tartott a
nagyobbaknak Szénássy Zoltán
észak-komáromi helytörténész,
ráébresztve a gyerekeket arra,
miért is lehetnek büszkék ko-
máromiságukra. A Feszty-isko-
la másodikosai író-olvasó talál-
kozót tartottak az óvodásoknak:
õk saját meséiket olvasták fel a
kicsiknek. Járt nálunk a Holló
együttes, volt karácsonyi kéz-
mûves foglalkozás kicsiknek,
mûveltségi vetélkedõ felsõ ta-
gozatosoknak, a könyvtár szín-
játszói betlehemeztek, és nagy
játékdélutánt is szerveztünk.
Természetesen nem hagyhattuk
ki Harry Pottert sem, az érdek-
lõdõknek vetélkedõt szervez-
tünk ezekbõl a könyvekbõl. Bár
az egyhetes rendezvény meg-
szervezése rendkívül sok mun-
kával járt, örömmel nyugtáztuk,
hogy több mint ezer gyermek
látogatott el ez idõ alatt könyv-
tárunkba.

Programjaink támogatásához
igyekeztünk szponzorokat is
megnyerni. Három komáromi
cég vállalta egy-egy rendezvé-
nyünk támogatását. (Ehhez per-
sze harmincat kellett megkeres-
ni�)

2002-ben is folytatjuk bevált
programjainkat, foglalkozásain-
kat, próbálunk megfelelõ anya-
gi hátteret biztosítani nekik,
hogy színvonalasak maradja-
nak. Úgy gondoljuk, hogy egy
könyvtárban minden év az ol-
vasás éve, de a gyerekek becsa-
logatásához sajnos kevés egy jó
könyvet ígérni. Minden más,
nem szigorúan vett könyvtári

tevékenység, szolgáltatás meg-
valósítása azonban rengeteg
plusz munkával és pénzzel jár.
Tudomásul kell azonban ven-
nünk, és a fenntartóknak is bi-
zonyságot kell adnunk arról,
hogy ezeknek létjogosultságuk
van.

Mikolasek Zsófia
Jókai Mór Városi Könyvtár,

Komárom

50 éves
az Országos

Mezõgazdasági
Könyvtár

Fennállásának ötvenedik évfor-
dulója alkalmából rendkívüli
ajándékot kap az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ a
fenntartó Földmûvelési és Vi-
dékfejlesztési Minisztériumtól.
Az FVM mintegy 380 millió
forint ráfordítással, januári kez-
déssel és várhatóan kora õszi
befejezéssel hozzásegíti a
könyvtárat épületének korszerû-
sítéséhez és átalakításához, s
ezzel tevékenységének gazda-
godásához.

Többek között gördülõ áll-
ványos tömör könyvraktárakkal,
könyvesbolttal, modern szolgál-
tató helyiségekkel, az EU-val
kapcsolatos további kommuni-
kációs lehetõségekkel bõvül az
OMGK. Az intézmény az átala-
kítás után Közép-Kelet Európa
mezõgazdasági kulturális köz-
pontjaként hagyományos és
modern, digitális eszközökkel
történõ könyvtári szolgáltatást
és ehhez kapcsolódó közmûve-
lõdési programokat szervez a
magyar, valamint a határokon
túl élõ magyar ajkú agrár szak-
embereknek. Ezért nyolcvanfõs

konferenciatermet, kamaratárla-
tokat befogadó kiállítóhelyi-
séget is kialakítanak a három-
emeletes, Attila úti � egykoron
szállodának épült � székházban.
Az új mezõgazdasági könyves-
boltban pedig az elõzetes ter-
vek szerint az agrár közép- és
felsõfokú intézmények hallga-
tóinak tankönyveit, jegyzeteit,
az agrár menedzsereket szolgá-
ló eszközöket is árulnak majd a
szakirodalom mellett.

A valamikori faszerkezetes
ház teljes rekonstrukciójának
tervezését és elõkészítését a
meghívásos pályázat keretében
a MÛBER-INVEST Mûvelõ-
désügyi Beruházó Kft. nyerte el,
a kivitelezõ pedig a KIPSZER
Fõvállalkozási és Beruházási
Részvénytársaság.

Az Országos Mezõgazdasá-
gi Könyvtár és Dokumentációs
Központot 1952-ben alapította
az akkori mezõgazdasági tárca.
Az eredeti dokumentumok ta-
núsága szerint az alapgyûjte-
mény 1932-ben, az Országos
Chemiai Intézet akkori könyv-
állományának feldolgozásával
keletkezett. Jogelõd szervezet-
ként � az 1947. január 31-ei
keltezésû határozat szerint � a
tudományosan megszervezett
tájékoztatáshoz a földmûvelés-
ügyi miniszter megalapította a
Mezõgazdasági Tudományok
Dokumentációs Központját. Az
1945 után feloszlott, szétszóró-
dott, megsemmisült kis mezõ-
gazdasági könyvtárak egyesíté-
sére, pótlására létesült a föld-
mûvelésügyi miniszter 109/
1951. /VI. 23. / M 5. rendelete
alapján az Országos Mezõgaz-
dasági Könyvtár. A két intéz-
mény l952. augusztus 1-jével
egyesült, és létrejött az Orszá-
gos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ.
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Az elmúlt évtizedekben szá-
mos átalakítás, szervezeti struk-
túraváltás történt, majd 1992-
ben kapott végre lehetõséget
arra az intézmény, hogy klasszi-
kus közgyûjteményként, önálló
szakkönyvtárként mûködjön.
Jelenlegi mûködési modelljé-
nek, humánpolitikai feltételei-
nek kialakításában a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium fenntartói gondosko-
dása igen sokat jelentett az in-
tézménynek. Az elmúlt évtize-
dek jelentõs szakmai állomása-
it, eseményeit a jubileumi ün-
nepségre megjelenõ, forrásmun-
kaként kezelhetõ emlékkönyv
foglalja majd össze.

Jelenleg a mintegy félmilli-
ós dokumentumállománnyal
rendelkezõ könyvtár országos
feladatkörû, nyilvános tudomá-
nyos intézmény, s egyben a leg-
gazdagabb mezõgazdasági gyûj-
temény birtokosa.

Tagja számos nemzetközi
szervezetnek, például a FID-nek
(Nemzetközi Dokumentációs
Szövetség), az IAALD-nak
(Mezõgazdasági Könyvtárosok
és Dokumentalisták Nemzetkö-
zi Egyesülete) és az Európa Ta-
nács könyvtári szervezetének, a
LIBER-nek. A FAO magyaror-
szági letéti könyvtára.

Kiemelt feladata a magyar
agrárágazat információval való
ellátása az Európa Unióról.

Országos szakkönyvtári te-
vékenységeit megtartva és fej-
lesztve a magyar agrárértelmi-
ség és tanuló ifjúság szellemi
alkotómûhelyeként, a kapcsoló-
dó programokkal mûvelõdési és
információs központként kíván
az átalakítás, bõvülés után mû-
ködni. Az európai integrációs
szakmai feladatok, a legfrissebb
hírek megismeréséhez írott és
elektronikus dokumentumokat

ad ki. Ismert folyóirata, Az Eu-
rópai Unió Agrárgazdasága
pedig az idén hetedik évfolya-
mát kezdte el.

Az OMGK épületének és
ezzel tevékenységének megújí-
tásával az FVM korrekt példát
nyújt a magyar kulturális élet-
ben lehetséges változásokhoz.
A könyvtár távlati terveinek
gondolati középpontjában pe-
dig a közgyûjtemények misszi-
ójának rugalmas és többfunk-
ciós kulturális filozófiája áll.

Gulácsiné Pápai Erika
igazgató

Határon túli
magyar

könyvtárosok
továbbképzése
európai uniós
ismeretekbõl

Az MKE Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területi Szerve-
zete megkülönböztetett figyel-
met fordít arra, hogy a határon
túli, szomszédos megyék ma-


