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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-
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gyar könyvtárosaival és könyv-
táraival kiépített kapcsolatát
széleskörûen gazdagítsa. Minden
lehetõséget megragadunk, hogy a
számukra is szükséges korszerû
szakmai információkat közvetít-
sük, eljuttassuk hozzájuk.

A Nemzeti Kulturális Alap-
programhoz pályáztunk tovább-
képzés megtartására tizenkét
határon túli magyar könyvtáros
számára, Európai uniós infor-
mációforrások címmel. Célunk
megvalósításához 385 ezer fo-
rintot kaptunk.

A Nyíregyházi Fõiskola Ma-
tematika és Informatika Intézet
Könyvtár és Alkalmazott Infor-
matika Csoport oktatói � az
Európai Tanulmányok Köz-
pontjával együttmûködve, an-
nak gazdag dokumentumállo-
mányára támaszkodva � húsz-
órás kurzusokat szerveznek az
európai uniós információforrá-
sok megismertetésére.

Az elnyert összeg segítségé-
vel ezt a modult ismertettük
meg a meghívott könyvtárosok-
kal. A résztvevõk közül többen
a könyvtáros szervezetekben is
tisztséget viselnek, így szakmai
továbbképzéseiken szélesebb
körben is továbbadhatják az
EU-s csatlakozáshoz szükséges
információkat. A továbbképzés
színhelye � 2002. január 23. és
26. között � a Nyíregyházi Fõ-
iskola volt, ahol korszerû szá-
mítógépek segítségével a gya-
korlatban is kipróbálhatták a
megszerzett ismereteket.

Az információtechnológiai
alapok, a hazai és külföldi
könyvtárak OPAC-jainak be-
mutatása, tipizálása, az EU-s
különgyûjtemények a hazai
könyvtárakban � ezek a témák
képezték a továbbképzés anya-
gának kb. egyharmadát. Rész-
letesen megismerhették a kol-

légák az on-line információ-
visszakeresés jellemzõit, az
adatszolgáltató központokat, a
DIALOG szolgáltatásait, az
adatbázisok típusait, és a gya-
korlatban is és alkalmazhatják
majd az EU-s jogi, üzleti, köz-
hasznú, mezõgazdasági infor-
mációkeresést a www-keresõk
segítségével.

A négynapos nyíregyházi
tartózkodás ideje alatt megis-
merkedhettek vendégeink a
Nyíregyházi Fõiskola Központi
Könyvtárával, az Európai Ta-
nulmányok Központja EU-s
különgyûjteményével, a me-
gyei és városi könyvtárral, a
várossal.

A továbbképzésen részt ve-
võk: Bábi Csaba könyvtárigaz-
gató, Regionális Könyvtár,
Bácstopolya, Jugoszlávia; Ph
Dr. Halász Péter könyvtárigaz-
gató, Kniznica pre mladez
mesta, Kassa, Szlovákia;
Hollanda Andrea, Megyei
Könyvtár, Sepsiszentgyörgy,
Románia; Kabai Katalin, Lu-
cian Blaga Könyvtár, Kolozs-
vár, Románia; Lachovic Mária,
Bocatia Könyvtár, Kassa, Szlo-
vákia; Papp József, Területi és
Tanulmányi Könyvtár, Mura-
szombat, Szlovénia; Pénzenik
Jolán, Magyar Ált. Isk. Könyv-
tár, Munkács, Ukrajna; Sebe
Katalin, Lucian Blaga Könyv-
tár, Kolozsvár, Románia; Sza-
kács Tímea, Járási Központi
Könyvtár, Beregszász, Ukrajna;
Szász Melinda Éva, Gróf Mikó
Imre Könyvtár, Kolozsvár, Ro-
mánia; Tuser Zsuzsa, Egyetemi
Könyvtár, Ungvár, Ukrajna;
Vakarcs Szilárd, Teleki-Bolyai
Könyvtár, Marosvásárhely, Ro-
mánia.

Magyari Béláné
az MKE Területi Szervezet

elnöke

Az
iskolarendszeren
kívüli könyvtári

szakképzés füzetei

A képeken látható füzetek már
megvásárolhatók a Könyvári Intézet
oktatási osztályán. További infor-
máicók: http://www.ki.oszk.hu.


