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Az OMgK új fõigazgatója:
Lükõné Örsi Gabriella*

Gabi! Elöljáró-

ban, kérlek, vá-

zold az Orszá-

gos Mezõgazda-

sági Könyvtár és

Dokumentációs

Központ elõtti

életutadat.

LÖG: Már a
gimnáziumban
angol nyelvi ta-
gozatra jártam,
mert vonzottak a
nyelvek, a ma-
gyart is beleért-
ve. A késõbbi iskolaválasztásnál mégis gyõzött
a biológia iránti érdeklõdés, és – talán részben a
családi környezet és hagyományok hatására is –
a mezõgazdaság, a kertészet került elõtérbe.
1994-ben kaptam oklevelet a Kertészeti és Élel-
miszeripari Egyetem Kertészeti Karán. A nyel-
vekhez sem lettem hûtlen, a szakmai képzéssel
párhuzamosan megszereztem az angol szakfor-
dítói képesítést is. A nyelvismeret lehetõséget
adott arra, hogy 1993-ban bekapcsolódjak egy
növényvédelmi kutatási programba a Wa-
geningeni Egyetemen.

A mezõgazdasággal kapcsolatos munkatapasz-
talatok gyûjtését már az egyetemi évek megkez-
dése elõtt elkezdtem a Gyümölcs és Dísz-

növénytermesztési Kutatóintézetben, ahol akkor
nagyon magas színvonalon zajlott a dísznövény-
fajtanemesítés, keresztezéses nemesítés, szelek-
ció. Sajnos jelenleg a kutatóintézet is nehéz na-
pokat él, hajdani kutatási és termesztési területe-
inek nagy részét ma már más cégek más célokra
hasznosítják.

Az egyetemrõl kikerülve egy kertészeti ter-
mékekkel, elsõsorban termesztõközegekkel és

segédanyagokkal kereskedõ norvég–magyar kft.
munkatársa voltam. A külföldi partnerekkel való
kapcsolattartás keretében lehetõség nyílt dániai
és norvégiai tanulmányutakra is.

Ezután két gyermekünk születése miatt ötéves
szakmai „szünet” következett. Balázs most 12
éves, Annaróza 10, õsztõl már õ is nyolcosztá-
lyos gimnáziumban tanul tovább, bátyjához ha-
sonlóan.

2000-ben kerültél a könyvtárhoz, ugye? Kez-

detben szervezetileg még az Földmûvelésügyi és

Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (FVM) tartoz-

tál, az EU-fordítócsoporthoz.

LÖG: Igen, 2000-tõl az OMgK-n belül az
FVM európai uniós szakfordítói csoportjának
tagjaként dolgoztam. A munkánk legnagyobb
részét az Európai Unióhoz való csatlakozás elõ-
készítésével kapcsolatos joganyagok, mezõgaz-
dasági szakmai dokumentumok, levelezések for-
dítása és nyelvi lektorálása tette ki. Szakmai pá-
lyafutásomnak egyik legélvezetesebb szakasza
volt ez az idõszak, amikor minden tárgyi és
anyagi feltétel adott volt a hatékony munkához.
A szakfordítói csoport sajnos megszûnt, mivel a
fordítói munka is közbeszerzési eljárási kötele-
zettség alá került. Így viszont a szaknyelvi lek-
torálás feladatát kapjuk meg gyakran, mivel a
„vegyes” minõségû és képzettségû külsõ fordí-
tók nem mindig rendelkeznek rutinnal a szakmai
idegennyelv-használat terén.

OMgK-s pályafutásodat az olvasószolgálat-

ban kezdted mint szaktájékoztató, aztán jött az

átépítés, a könyvtár zárva volt kb. fél évig, és

amikor az újjávarázsolt épületet megnyitottuk,

megalakult az Információs és Dokumentációs

Osztály, amelynek te lettél az osztályvezetõje.

Milyen tevékenységek tartoztak/tartoznak az osz-

tályodhoz?

LÖG: Az osztály feladataihoz tartozik a
Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia adatbázis
építése, illetve a FAO AGRIS adatbázisának
magyarországi központjaként ránk háruló teen-
dõk. Szakmai és agrár-kulturális rendezvényeket
szervezünk, szerkesztjük, megjelentetjük Az Eu-

rópai Unió Agrárgazdasága címû, az FVM által
támogatott szaklapot, mûködtetjük a szakfordí-

*Az interjú megjelent az Agrárkönyvtári Hírvilág 2007.
évi 2. számában.
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tói szolgáltatást. Az intézmény keretébe tartozó,
szakkiadványokhoz, antikvár szakkönyvekhez és
on-line anyagokhoz való hozzáférést biztosító
Agrár-szakirodalmi Szolgáltatóházat és Teleházat
üzemeltetjük. Az uniós dokumentumokat tar-
talmazó gyûjtemény és olvasótermének felügyele-
te és minden mezõgazdasággal vagy európai uniós
kérdéssel kapcsolatos szaktájékoztatás is a kollé-
gák dolga. Az osztály munkatársai rendelkeznek
felsõfokú természettudományos végzettséggel (me-
zõgazdász, biológus, kertész, vegyész), így felké-
szülten várják a könyvtár látogatóinak kérdéseit.

A lap – Az Európai Unió Agrárgazdasága –

megmaradt az EU-csatlakozás után is, már a

12. évfolyamánál jár, máig színvonalas, ötezer

példányban jelenik meg, a szakemberek szívesen

olvassák. Az agrárszakmai és az agrárkulturális

rendezvények témái aktuálisak, jó elõadókat kér-

tek fel, sok érdeklõdõt vonzanak. A Kicsi gazda
hónapjai sorozattal még gyerekeket is behozta-

tok a könyvtárba.

LÖG: Szaklapunk sikerességének egyik titka
biztosan az, hogy a fõszerkesztõ különösen nagy
hangsúlyt helyez az aktualitásra, a friss és érde-
kes információk szolgáltatására. Köszönet illeti
a fenntartó minisztériumot, azon belül is kiemel-
ten Vajda László fõosztályvezetõt, hogy a gaz-
dák információellátásának fontosságát szem elõtt
tartja, és a lap megjelenéséhez a nélkülözhetet-
len anyagi támogatást a nehezedõ körülmények
között is biztosítja.

Rendezvényeinkkel is a tájékoztatáshoz sze-
retnénk hozzájárulni. Igyekszünk olyan témákat
választani, melyek „forró pontok”, nagy érdek-
lõdésre tartanak számot, de a velük kapcsolatos
hiteles információ terén vannak hiányosságok.
Ezen túlmenõen fontos feladatnak tartjuk, hogy
a problémás kérdések mellett az érdeklõdõknek
bemutassuk a magyar mezõgazdaságban sikere-
ket elérõ termelõket, kutatóintézeteket, cégeket
vagy egész kistérségeket. Az agrár-kulturális
rendezvénysorozat keretében a hagyományos
gazdálkodási módokról, mesterségekrõl, azok to-
vábbélésérõl tartunk elõadásokat, beszélgetéseket,
kiállításokat. Elõadóknak mindig az adott témához
kiemelten értõ szakembereket kérünk fel.

A Kicsi gazda hónapjai címû gyermekren-
dezvény-sorozatot nagyon nagy érdeklõdés övez-
te. A foglalkozások több helyszínen, a könyvtár
elõadótermeiben és a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban zajlottak. Ehhez a prog-

ramhoz pályázati forrásokat nyertünk, ez tette
lehetõvé a nyersanyagigényes foglalkozások szer-
vezését. Sajnos ezek a források most éppen el-
apadtak, de bízunk benne, hogy lesz még lehe-
tõség a folytatásra és a múzeummal való együtt-
mûködésre.

A sok kellemes és sikeres év után – szó se

róla, megdolgoztunk érte, nem hullott az ölünk-

be! – jött a 2006. év vége, amikor Gulácsiné

Pápay Erika bejelentette, hogy kérte a nyugdíja-

zását. 2007 februárjában a minisztérium téged

bízott meg a fõigazgatói teendõk ellátásával,

majd kiírták a pályázatot, amelybõl te kerültél ki

gyõztesen. Ötéves kinevezést kaptál, amihez szív-

bõl gratulálok, kitartást, jó egészséget, sok erõt

és kreativitást kívánok. Hogy érzed magad? Mik

a célkitûzéseid?

LÖG: Egy intézmény vezetése egészen más
feladatokat ad az embernek, kicsit háttérbe szo-
rul a szakma, és elõtérbe kerülnek az emberi
kapcsolatok szövevényei, a „diplomácia” és a
gazdasági kérdések. Igyekszem minden említett
téren – és szakmai szempontból is – fejlõdni,
ezért visszatértem az iskolapadba, és megkezd-
tem informatikus-könyvtárosi felsõfokú tanulmá-
nyaimat, ahol a szorosan vett könyvtárszakmai
tárgyak mellett az engem kifejezetten érdeklõ
pszichológiai és szociológiai témákat is hallgat-
hatom.

Sajnos a többi közintézményhez hasonlóan mi
sem a legrózsásabb idõnket éljük. A költségve-
tési megszorítások miatt és a fenntartó kívánsá-
ga szerint több munkatársunktól is meg kellett
válnunk, ami nagyon-nagyon nehéz és fájdalmas
dolog. A jelenlegi nehéz idõszakban igyekeznünk
kell minél több költségvetési támogatáson kívüli
bevételt begyûjteni, a pályázati lehetõségeket
fokozottan figyelni, és – sajnos – takarékoskod-
ni. Mindezek ellenére alapfeladataink mellett tö-
retlen lelkesedéssel szeretnénk folytatni szakmai
rendezvénysorozatainkat, archív gyûjteményünk
digitális feldolgozását, és olvasóink idõben ru-
galmasabb kiszolgálására törekszünk.

Reméljük, hogy rövid idõn belül egyensúlyba
kerülnek azok a folyamatok, amelyeknek bizony-
talansága most nagyon megnehezíti a tervezést, és
akkor tényleg bizakodva tekinthetünk a jövõbe.

Az hiszem, a kollégák nevében is mondhatom,

hogy támogatni fogunk. Tekintsünk optimistán a

jövõbe! Köszönöm a beszélgetést.

Benczekovits Beatrix




