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Papp Anna Máriát nevezte ki az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK) élére Ba-
logh Zoltán, az emberi erõforrások mi-
nisztere. Az új fõigazgató kinevezését
2014. november 19-én vette át Cseri
Miklóstól, az EMMI kultúráért felelõs
helyettes államtitkárától az OIK-ban. 

Az eseményen jelen volt Vígh Anna-
mária, az EMMI Könyvtári Osztályának
fõosztályvezetõje, Mender Tiborné, Ibo-
lya, a könyvtár korábbi fõigazgatója,
Horváth István eddigi mb. fõigazgató és
Tóth Elek, az EMMI Könyvtári Osztályá-
nak vezetõ fõtanácsosa, valamint a
könyvtár munkatársai.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
2014. augusztus 4-én közzétett fõigazga-
tói pályázati kiírására két érvényes pályá-
zat érkezett. A szakmai bíráló bizottság a
pályázatok áttekintését és a pályázók
meghallgatását követõen Papp Anna Má-
riát jelölte az OIK fõigazgatói feladatai-
nak ellátására.

Papp Anna Mária egyetemi diplomát a
kolozsvári Babes–Bolyai Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán,
PhD-fokozatot az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen szerzett. Az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban 2002 óta dol-
gozik. 2008-tól a Nemzetiségi és Doku-
mentációs Osztály vezetõje, 2012-tõl a
Gyûjteményi és Nemzetiségi Fõosztály
vezetõi feladatait látta el. 

A hivatalos beiktatáson elsõként Hor-
váth István mb. fõigazgató üdvözölte a
megjelenteket, majd köszönetet mondott
a könyvtár dolgozóinak a kiváló mun-

káért, amelyet az átmeneti idõszakban
végeztek. 

Ezután Cseri Miklós helyettes állam-
titkár méltatta Mender Tiborné tízéves
kiváló vezetõi tevékenységét, majd sike-
res munkát kívánva átadta az új fõigazga-
tói kinevezést. Papp Anna Mária megkö-
szönte az iránta tanúsított bizalmat, és 
kiemelte, hogy egy minden tekintetben
jól mûködõ, szakmailag elismert intéz-
ményt vesz át elõdjétõl. Elmondta, hogy
e sikerek természetesen az OIK teljes
munkaközösségének szorgalmát és kitar-
tását is dicsérik. Megítélése szerint a si-
ker kulcsa a rugalmasság, a szervezeti
egységek közötti jó együttmûködés és a
csapatmunka volt. Papp Anna Mária
hangsúlyozta, hogy ez igen értékes erõ-
forrás, amely nélkülözhetetlen az elkö-
vetkezendõ idõszak feladatainak megva-
lósításában.

Ezután az új fõigazgató ismertette az
intézménnyel kapcsolatos jövõbeni ter-
veit. Az egyik legfontosabb célként ne-
vezte meg a Minõsített Könyvtár cím 
elnyerését, melyhez a szükséges doku-
mentáció egy része már elkészült. Szin-
tén kiemelt feladat az informatikai inf-
rastruktúra megújítása és az ehhez 
kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés; ezen
belül a teljes szövegû adatbázisok távoli
hozzáférésének biztosítása, az e-könyvek
kölcsönzésének és az önkiszolgáló doku-
mentumkölcsönzésnek a bevezetése, a
digitalizálás folytatása, valamint az
OPAC és az OIK-portál mobil alkalma-
zásokkal való elérhetõségének megvaló-
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sítása. Az épület biztonságának érdeké-
ben és raktározási gondok megoldása mi-
att folytatni kell az épület funkcionális
átalakítását, és be kell fejezni a megkez-
dett alapmegerõsítést. Szükséges továbbá
az országos szintû nemzetiségi doku-
mentumellátás keretének a növelése és a
tervszerû gyûjteményfejlesztés megvaló-
sítása, melyek elérhetõvé teszik az élet-
hosszig tartó tanulást és a szabadidõ
hasznos eltöltését mind a nemzetiségi,
mind a magyar és a külföldi könyvtár-
használók számára.

Az új fõigazgató hangsúlyozta, hogy 
a vázolt tervek megvalósításának jelen-

tõs a költségvonzata, de reméli, hogy az 
EU-s pályázatok lehetõséget nyújtanak a
tervezett innováció kivitelezésére.

A további területeken, mint például
az esélyegyenlõség, a kulturális diplo-
mácia, a partnerkapcsolatok, a prog-
ramszervezés, az önkéntesség és a kö-
zösségi szolgálat, az oktatás különbözõ
formáinak támogatása és a marketing-
tevékenység, folytatni kívánja a már
megalapozott és bizonyítottan sikeres
irányvonalat. Az OIK munkaközössége
ezúton is szívbõl gratulál Papp Anna
Máriának, és sikeres vezetõi munkát 
kíván! ■


