
Tízéves. Az épület felújításának apropóját
2001-ben az adta, hogy az Országos Me-
zõgazdasági Könyvtár (OMgK) bérelt
külsõ raktára szörnyû állapotba került,
beázott egy óriási havazás utáni olvadás
során, és mire a kijáró kollégák észrevet-
ték, sok-sok folyóméter értékes doku-
mentum penészedett már.

Fenntartónk, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium, szánt egy
nagyobb összeget az átalakításra, így az
épület bal szárnyát belülrõl áttervezte a
tervezõ, kimélyítették, és az így felépült
háromszintes tömörraktár magába fogad-
ta a külsõ raktár anyagát. Az olvasószol-
gálat felköltözött az elsõ emeletre, a régi
könyvolvasóból és az EU-olvasóból 
alakult ki a két konferenciaterem, a fo-
lyóirat-olvasóból pedig Szakirodalmi
Szolgáltatóház és új recepció lett. A köl-
csönzõ, illetve a katalógus- és számító-
gépterem helyén galéria nyílt. A régi por-
ta és ruhatár helyére ruhatári szekrények
kerültek. A munkálatok miatt fél évre be

kellett zárni a könyvtárt, hogy 2002. 
december 9-én teljes pompájában, megfi-
atalodva, gazdagabb lehetõségek birtoká-
ban nyithassa meg az akkori földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
Németh Imre. A miniszter zöld bársony-
párnán adta át a hatalmas kulcsot
Gulácsiné Pápay Erika igazgatónak, aki
fõigazgatói kinevezést kapott a követke-
zõ évben. 2007 óta pedig Lükõné Örsi
Gabriella a fõigazgató.

A Szakirodalmi Szolgáltatóház 2003.
február 24-én, a mezõgazdasági könyv-
hónap keretében nyitotta meg kapuit,
mint a Mezõgazda Kiadó bemutatóterme,
illetve internetelérési pont. Erre a bázisra
építve 2004. október 7-én nyílt az I. kerü-
let, illetve az agrárium elsõ teleháza, a
Budai Teleház. Miután a Mezõgazdasági
Könyvesboltot bezárták, a könyvtár veze-
tõsége úgy gondolta, itt a lehetõség a to-
vábbfejlõdésre, és 2011. november 30-án
ünnepélyes keretek között a minisztéri-
um átadta a Könyvgazda Könyvesboltot.

Húszéves. A rendszerváltás után da-
rabjaira hullott az AGROINFORM 
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Agrárinformációs Vállalat, amelynek ré-
sze volt a Károlyi Mihály Országos 
Mezõgazdasági Könyvtár. Amit lehetett,
„kimentettek” a vállalatból, a maradék
rendezésére miniszteri biztost nevezett ki
a miniszter, aki nagyon szakszerûen le-
tisztított minden ballasztot a könyvtárról.
1992-ben megnyílt az Országos Mezõ-
gazdasági Könyvtár Gulácsiné Pápay
Erika igazgatásával, de ekkor még gazda-
sági téren össze voltunk kötve a Magyar
Mezõgazdasági Múzeummal. Ez a füg-
gõség egy évvel késõbb megszûnt, és a
könyvtár életében elõször önállóan kez-
dett mûködni. Mivel dokumentációs
munka is zajlott a kezdetek óta, ezért
1994 õsze óta az intézmény neve hivata-
losan: Országos Mezõgazdasági Könyv-
tár és Dokumentációs Központ.

Hatvanéves. Pontosabban hatvanegy
éves az OMgK, egy 1951-es földmûve-
lésügyi miniszteri rendelet határozott a
megalapításáról. Az I. kerületi, Attila út
93. szám alatti épületben már mûködött
egy mezõgazdasági fordítóiroda és egy
kis dokumentációs iroda. Itt kezdték meg
tehát építeni eleink a könyvtárat, amely
megszüntetett könyvtárak (egyesületi,
minisztériumi fõosztályi, múzeumi)
anyagait kapta meg induló állományként. 

Az épület az 1920-as években épült,

szállodának. A Belle Vue kerthelyisé-
gében hétvégenként ötórai teán táncol-
hattak az ifjak. A II. világháború azonban
véget vetett a szép idõknek, a vérmezõi
harcok eltévedt lövedékei pedig tovább
rontottak a helyzeten. A háború után be-
zárták a szállodát, késõbb megkapta a
Földmûvelésügyi Minisztérium iroda-
épületnek.

Jelen. A könyvtár állománya nagyjá-
ból félmilliós, ennek kb. negyven száza-
lékát könyvek, felét periodikus kiadvá-
nyok évfolyamai adják, a maradék a
szürke irodalom (szabvány, szabadalom,
katalógusok, prospektusok), kiegészülve
videókkal, CD-kkel, DVD-kkel stb. 

2012-ben az a megtiszteltetés érte az
OMgK-t, hogy megkapta a megszüntetett
Vízügyi és Környezetvédelmi Könyvtár,
a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)
bezárt könyvtára, és a VM-be beleolvadt
Környezetvédelmi Minisztérium könyv-
tára, tehát összesen három intézmény
anyagát. Most minden erõnkkel azon
igyekszünk, hogy minél elõbb be tudjuk
hasonlítani, illetve fel tudjuk dolgozni
ezt a rengeteg dokumentumot.

A ’90-es évek közepétõl szervezünk
rendezvényeket, agrárszakmaiakat, ag-
rárkulturálisakat és könyvtárszakmaiakat
egyaránt. A 2002-es felújítás során kiala-
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kított két konferenciaterem nagyban
megkönnyíti ezt a tevékenységünket. Az
agráros rendezvényeinkhez igyekszünk
kiállítást és alkalmanként vásárt is szer-
vezni. Ajánlóbibliográfiákat is készítünk
az éppen aktuális témákhoz, ezek azután
felkerülnek a honlapunkra, és onnan sza-
badon letölthetõk.

A galéria kialakítása lehetõvé tette,
hogy mûvészeti kiállítások is helyet kap-
hassanak az épületben. A megnövekedett
igények miatt már évek óta az Ujhelyi-
teremben is nyitunk meg kiállításokat.
2007 óta minden évben megrendezzük a
Könyvtáros alkotómûhely címû kiállítást,
amelyen a kollégák mutatkozhatnak be a
mûvészi oldalukról.

Rendszeresen tartunk író-olvasó talál-
kozókat, könyvbemutatókat is. Minden
évben a február a mezõgazdasági köny-
vek hónapja, ilyenkor az agrárkiadók az
OMgK-ban mutatják be legújabb köny-
veiket kedvezményes könyvvásár és de-
dikálás keretében. A könyvtár ezeken a
napokon ingyenes beiratkozási lehetõsé-
get kínál olvasóinak.

A Széchenyi-év óta rendszeresen tar-
tunk olvasókört, amelyen az értékes, szép
régi könyveinket mutatjuk be. Az olvasó-

körön feldolgozott könyveket digitalizál-
juk és feltesszük a honlapunkra, hogy
bárki szabadon olvasgathassa.

Egy-egy karácsony elõtti szombaton
a könyvtár meghívja a gyerekeket és szü-
leiket, nagyszüleiket. Játszóházat, kará-
csonyi vásárt szervez, lehet lucabúzát
vetni, kézmûveskedni, van mese, ének,
olyan alkalom is volt már, amikor maga a
Mikulás – krampuszok kíséretében – is
ellátogatott az OMgK-ba.

A végére tartogattam még egy szá-
mot. Huszadik évfolyamába lép 2013-
ban az Agrárkönyvtári Hírvilág. Lapunk
2007 óta már csak online formában ol-
vasható. Nézzük a jó oldalát: sok színes
képpel gazdagíthatjuk a tartalmát, és nem
kell törõdni terjedelmi kötöttségekkel.

Az OMgK lelkes kis gárdája az egyre
szûkebbre szabott lehetõségek közepette
is arra törekszik, hogy az olvasók és a lá-
togatók örömmel térjenek be, és elége-
detten, sok hasznos információval a tar-
solyukban távozzanak. ■
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