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Ha február, akkor
mezõgazdasági
könyvhónap

Nincs még egy ország Európában, ahol az
agráriumnak könyvünnepet rendeznének, azaz
Magyarország az egyetlen, ahol a mezõgazdasá-
gi szakirodalom – szaklapok és könyvek – leg-
újabb és már forgalomban levõ kiadványait egy-
szerre mutatják be. Biztos vagyok benne, hogy
nemcsak a szervezõk várják ezt az eseményt,
hanem a szerzõk, olvasók is, vagyis a mezõgaz-
dasági szakterület összes szereplõje.

Fél évszázaddal ezelõtt Erdei Ferenc gondo-
lata – a szaktudás váljon tõkévé! – nyomán tar-
tották az elsõ ilyen rendezvényt, sajnos néhány
év után elsorvadt a kezdeményezés. 1997-ben
élesztette újjá a gondolatot egy lelkes csapat, a
Mezõgazda Kiadó, az Agroinform Kiadó, a Szak-
tudás Kiadó Ház és a szaklapok kiadója, a Ma-
gyar Mezõgazdaság Kft.

Az idei mezõgazdasági könyvhónap megnyi-
tására február 4-én került sor – immár hagyomá-
nyosan – a Magyar Mezõgaz-
dasági Múzeum gyönyörû
épületében. A házigazdák –
Sári Enikõ, a Magyar Mezõ-
gazdaság Kft. szerkesztõségi
igazgatója és Lelkes Lajos, a
Mezõgazda Kiadó igazgatója
– köszöntötték az egybegyûl-
teket, majd Berecz András ka-
pott szót, aki (már nem elõ-
ször) egy ízesen elõadott me-
sével adta meg a rendezvény
alaphangját.

Bucsi Szabó Zsolttól, az
Akadémiai Kiadó vezérigaz-
gatójától helyzetképet kap-
tunk a magyar szakkönyvki-

adásról. A kiadó feladata,
hogy a szerzõ gondolatait
közvetítse az olvasóknak –
hallhattuk. Az elmúlt tíz év

statisztikájából a szakkönyvkiadás radikális csök-
kenése olvasható ki. Az elõadó levezette, hogy
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egy szakkönyv ára milyen tételekbõl adódik
össze. Ebbõl az derült ki, hogy támogatás nélkül
bizony tízezer forint a reális ár ezer példányra
számolva, ami kb. negyven eurónak felel meg.
(Tõlünk nyugatra a szakkönyvek ára hatvan–
nyolcvan euró.) A Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium (FVM) éveken át hat-
hatós támogatást nyújtott a szakkönyvkiadáshoz,
ez a forrás azonban 2007-ben elapadt, így a ko-
rábbi ezer cím hétszázötvenre esett vissza. Egye-
sek úgy vélik, hogy a fiatalok tanuljanak angol
nyelvû könyvekbõl, de ez megengedhetetlen. Szé-

chenyi kezdte szorgalmazni a magyar nyelvû
szakkönyvkiadást, hiszen nyelvében él a nemzet.
Mások úgy vélekednek, internetes szakirodalmat
kell letölteni a tanuláshoz. Az elõadó szerint ter-
mészetesen lehetséges elektronikusan jó szakiro-
dalmat írni, de ehhez is kell a kiadói tudás, és
meg is kell szerkeszteni a mûveket.

A könyvhónapot idén Sirman Ferenc, az FVM
szakállamtitkára, kabinetfõnöke nyitotta meg,
megcsillantva annak reményét, hogy a második
negyedévtõl új lehetõségekre lehet számítani.

Az Év Szerzõje Díjat idén Papp Erzsébet

vehette át. A Haszonnövények színes atlasza

szerzõje éveken át festett, dolgozott ezen a
munkán. A növényekrõl készült festmények
kerültek az I. kötetbe, a fajtaleírások pedig a
II. kötetben olvashatók. Az eredeti festménye-
ket – három jókora ládányi anyag – Erzsike
néni a Magyar Mezõgazdasági Múzeumnak
adományozta. A szerzõt és mûvét Pannonhal-

mi Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia
Elnöki Titkárságának kabinetfõnöke méltatta.
A könyv a tudomány és a mûvészet ötvözete
– mondta.

2008-tól új díj emeli a könyvhónap fényét. A
Magyar Bor Akadémia megalapította az Év Bo-

ros Könyve Díjat, amelyet Sümegi József elnök
adott át a Mezõgazda Kiadónak, az elmúlt évben
megjelentetett színvonalas, borkészítéssel kapcso-
latos könyveiért.

 Újabban a könyvhónap egy eseménye kül-
földön van, mégpedig egy-egy határon túli ma-
gyar közösség a vendéglátó. A vendégek aján-
dékot visznek magukkal, magyar nyelvû szak-
irodalmat. A megnyitó végén Hajdinjak József

alpolgármester és Zsoldos Zsuzsanna könyvtár-
igazgató február 22-ére a szlovéniai Lendvára
invitálta a vendégeket, ahol a Városi Könyvtár-
ban találkoznak a szakemberek, az európai kul-
túrák közötti párbeszéd jegyében.

Hagyomány, hogy két vidéki helyszíne is van
a rendezvénysorozatnak,
február 5-én a Debreceni
Egyetem Agrár- és Mû-
szaki Tudományok Cent-
ruma, 14-én pedig a Sze-
gedi Egyetem József At-
tila Tanulmányi és Infor-
mációs Központja volt a
vendéglátó.

2003-ban az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Köz-
pont is bekapcsolódott a
könyvhónapi események
sorába, az apropót az
Agrár-szakirodalmi Szol-
gáltatóház megnyitása
adta. A könyvtár ebben
az évben 19-ére várta az
érdeklõdõket az Agrár-

könyvtárosok író–olvasó

Túloldalt fent: Sirman Ferenc megnyitja

a Mezõgazdasági Könyvhónapot, lent:

részlet a kiállításról.

Alul: Tamás Enikõ, Kripner Veronika

és Pécsi Mária
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találkozójára. A vendégeket Lükõné Örsi Gab-

riella fõigazgató köszöntötte, majd átadta a
szót a levezetõ elnöknek, Tamás Enikõnek, aki
Az Európai Unió Agrárgazdasága címû lap fõ-
szerkesztõje.

Pécsi Mária, az FVM vezetõ fõtanácsosa Az

információ szerepe a mezõgazdaságban, külö-

nös tekintettel a szakirodalomhoz való hozzáfé-

résre témában beszélt az információs technoló-
gia térhódításáról, az informatikai és hírközlési
technika gyors fejlõdésérõl. Az internet hatal-
mas tárház a tanuláshoz, illetve az ismeretek meg-

szerzéséhez, ezért fontos a digitális tartalmak
bõvítése, de legalább ennyire lényeges jó szak-
könyveket és szakfolyóiratokat megjelentetni. A
mezõgazdasági termelõknek létérdekük az új
technológiák megismerése, alkalmazása. A szak-
könyveket négyévente át kell dolgozni, hogy
lépést tartsanak az újdonságokkal.

Kripner Veronika agrármérnök, könyvtáros,
EU-szakreferens XXI. századi könyvtárhasználat

az OMgK-ban – Régi és új szolgáltatásaink cím-
mel tartott elõadást. Bevezetõjében utalt arra,
hogy a változó világban a könyvtárnak is át kell
alakulnia, mégpedig az elektronikus szolgáltatá-
sok irányába kell elmozdulnia. Grafikonokon adta
közre a könyvtár fõbb statisztikai adatait, az
olvasók számának és összetételének alakulását,
a használt dokumentumfajták változásait, a
referenszszolgálat és könyvtárközi kölcsönzés
mutatószámait, valamint az állománygyarapítás
trendjeit. Beszélt a használói igények változása-
iról, és arról, hogy az OMgK hogyan próbálja
meg kielégíteni az újonnan felmerülõ igényeket.
Bemutatta a Magyar Mezõgazdasági Bibliográ-

fiát és a lassan, de határozottan bõvülõ Digitális

könyvtárat.
Ezután három szerzõ – Jószainé Párkányi

Ildikó (Mezõgazda Kiadó), Kapronczai István

(Szaktudás Kiadó Ház) és Woynarovich Elek

(Agroinform Kiadó) – aján-
lotta a könyvhónapra megje-
lent könyveit – Zöldfelület-

gazdálkodás, parkfenntartás,

Információs rendszerek a

közös agrárpolitika szolgá-

latában, valamint Vízi kör-

nyezetünk védelme. A meg-
vásárolt példányokat a hely-
színen dedikálták is.

A rendezvény alkalmából
a kiadók harminc százalékos
kedvezménnyel adták köny-
veiket, a könyvtár pedig

Fent: Woynarovich Elek

dedikál.

Lent: Sirman Ferenc,

Dékány András, Sári Enikõ,

Hájos László, Pajzs Judit

és Lelkes Lajos
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meghosszabbított nyitva tartással és ingyenes
beíratkozási lehetõséggel kedveskedett a vendé-
geknek.

A könyvünnep záró akkordja a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban zajlott
le február 28-án. Dékány András, az FVM sajtó-
fõnöke köszöntötte a vendégeket, majd átadta a
szót Sirman Ferencnek. A szakállamtitkár érté-
kelte az eseménysorozatot, megemlítve, milyen
jól sikerült és mennyi érdeklõdõt vonzott a deb-
receni, a szegedi, valamint a lendvai rendezvény,
majd bezárta a mezõgazdasági könyvhónapot.

Ekkor díjak átadása következett, az elsõt – az
FVM Miniszteri Dicsérõoklevelét – mindjárt a
szakállamtitkár adta át Hájos Lászlónak, a Ma-
gyar Mezõgazdaság Kft. ügyvezetõ igazgatójá-
nak, mint a könyvhónap sikerét évek óta elõse-
gítõ egyik szervezõnek.

Az Év Szakújságírója díjat idén Pajzs Ju-

dit, a Magyar Rádió mezõgazdasági mûsorai-
nak szerkesztõje kapta, tudományos publiká-
cióiért pedig Salamon Pál vehetett át kisplasz-
tikát Bojki Istvántól.

Hajós László egyetemi tanár, dékánhelyettes,
a SZIE Humántudományi, Nyelvi és Tanárkép-
zõ Intézet igazgatója, az Intézményközi Tan-
könyvkiadási Szakértõ Bizottság elnöke az ag-
rár-felsõoktatás tankönyveinek kiadásában kifej-
tett kimagasló munkássága elismeréseképpen a
kiadók vezetõinek, Bojki Istvánnak (Agroinform
Kiadó), Farkas Józsefnek (Szaktudás Kiadó Ház)
és Lelkes Lajosnak (Mezõgazda Kiadó), vala-
mint a szaklapok kiadásáért Hájos Lászlónak,
Sári Enikõnek és Bárdos B. Editnek, a Magyar
Mezõgazdaság felelõs szerkesztõjének adott át
aranyos szobrocskákat.

A 2008. évi mezõgazdasági könyvhónap zá-
róeseményével egy idõben lényegében elkezdõ-
dött a 2009. évi eseménysorozat elõkészítése.

Benczekovits Beatrix

Korszerû menedzsment
eljárások könyvtári

alkalmazása

A fenti címmel zajlott szakmai nap február 22-
én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)
Központi Könyvtárában körülbelül ötvenfõs hall-
gatóság elõtt, ami szép számnak tekinthetõ, hi-
szen aznap még két másik szakmai rendezvény
is volt a fõvárosban.

Köztudott, hogy megváltozott a könyvtárak
társadalmi környezete és szerepe, közismert, hogy
új kihívásokkal kell szembenéznie ennek az õsi
intézménynek. Ez a rendezvény a menedzsment
szempontjából közelítette meg a kérdést. Néhány
olyan újfajta eljárásról volt szó, amelyek haté-
konyabbá tehetik a könyvtár mûködését. Az elõ-
adásokat Kiszl Péter adjunktus (ELTE BTK)
azonos témájú egyetemi kurzusa inspirálta.

Somorjai Noémi, a SOTE Magatartástudomá-
nyi Intézet Harkai Schiller Pál Könyvtárának
vezetõje beszélt a kiszervezésrõl. Elõadásában a
fogalom tisztázása után kifejtette, hogy milyen
könyvtári munkákat lehet egyáltalán kiszervez-
ni, illetve ecsetelte a kiszervezés elõnyeit és
hátrányait, majd bemutatta saját könyvtárának
ezirányú tapasztalatait.

Figula Anikó, a Széchenyi István Egyetem
Egyetemi Könyvtárának munkatársa a coa-

chingról tájékoztatta a hallgatóságot. A coaching
egyénre szabott személyiségközpontú tanácsadási
és patronálási folyamat – korábban vezetõknek,
újabban bárkinek. Az elõadó nagyon részletesen
ismertette a folyamat fázisait a kapcsolatfelvé-
teltõl egészen az értékelésig. Majd elmagyarázta
a coaching formáit és módszereit.

Erdeiné Jónás Irén, a Magyar Képzõmûvé-
szeti Egyetem könyvtárosa a Tudásmenedzsment

– avagy a tudás hatalom? címû elõadása elsõ
részében kultúrtörténeti mélységekben elemezte
magának a tudásnak a fogalmát, fajtáit és szintjeit.
Második részében elmagyarázta a tudásmenedzs-
ment irányvonalait, legfontosabb vonásait és stra-
tégiáit, valamint a megtámogató technikákat.

Nagy Nikolett, a Jászberényi Városi Könyv-
tár és Információs Központ munkatársa a CRM-
rõl, vagyis az ügyfélkapcsolati menedzsmentrõl
beszélt. Errõl publikált a TMT 2007. évi 7. szá-
mában1, utána a kérdés nagy vitát váltott ki a

Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Lány galambbalLány galambbalLány galambbalLány galambbalLány galambbal néven néven néven néven néven
ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. Simon Ferenc Kossuth-díjas
szobrászmûvész alkotását 1973-ban állították fel, és az új
könyvtárépület elõtti teret díszítette. A 91 cm magas
bronzszobor becsült súlya mintegy 80-100 kiló, eszmei értéke
több millió forint, a MÉH-telepen viszont a bronz értéke
mindössze pár tízezer forint lehet. Halason ez volt az elsõ
nagyobb köztéri szoborlopás, ami országosan sajnálatosan
egyre terjedõ jelenség.


