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Kü I hon ból jelenti ü k

Ír és olvas termek, illetve olvasói terek hívogatnak. Terje-
delmes a zenei részleg és nagy a hangzó állo-

(Tudósítás Dublinból) mány, sok minden található szabadpolcon. Az

eligazodást számítógépes katalógusok segítik.
A fõcím állítását misem bizonyítja jobban, mint A klasszikus könyvtári feladatok mellett meg-
a ~ok olvasnivaló körülöttem. Amit ugyanis az ír lepõen sok egyéb tevékenységet végeznek: kiál-
(le)ír, többnyire igényes, jól szerkesztett és intel- litást szerveznek az amerikai bûnügyi irodalom-
Iigens, olvasásra méltó. Miután lelkiismeretesen ból, délutáni beszélgetéseket. Olasz, spanyol,
összegyûjtöttem minden ii látogatóknak szóló francia, német, japán, orosz, angol nyelvû cso-
anyagot, nyugodtan mondhatom, hogy informa- portok jönnek össze este hat órától. Sok rend-
tiv és hatékonyan segíteni akaró a többnyire in- szeres programjuk van a süketeknek és rosszul
gyenes tájékoztató-irodalom. Hogy miért hasz- hallóknak. Havonta egyszer jön össze a könyv-
nálom az "irodalom" kifejezést a nyomtatott klub, amelynek tagjai elõre megállapodnak a
brosúrákra? Azért, mert gyakori bennük az iro- megbeszélendõ olvasmányról (szeptember 23-án
dalmi idézet, hivatkozás, aktualitás, vagy egye- például Henry James Daisy Millerje volt soron).
nesen magát az irodalmat népszefÜsítik. Van emellett kismamaklub, a "Fák és gyökerek"

Már a heti program-összefoglaló (amolyan Klub vendége pedig legközelebb Colette O'Flaherty
Pesti Mûsor féle) is lenyûgözõ. A lépcsõzetesen lesz, aki a Nemzeti Könyvtárban folytatható'
felépített kiadványb.ól az is kitûnik, hogy a kul- geneológiai kutatásokhoz kínál segítséget.
túra és a szórakozás milyen széles skálán értel- A könyvklub ok országos mûködésérõl a köz-
mezhetõ. A sportesemények, lóverseny-hirdeté- szolgálati rádió egyik délelõtti mûsorából érte-
sek (oh, Széchenyi!) egyetlen oldalával szemben sültem, amibõl kiderült, milyen remek ez a rend-
a város nevezetességeit képekkel is bemutató, szer. A legtöbb helyen könyvtárak mûködtetik,
meglátogatásra ajánlott helyek több oldalas le- és várólistával dolgoznak. Az ideális taglétszám
írása áll. A vendégl õk, teázók, egyéb vendéglá- köl-ûlbelül 12-1-5, a csoportokat fõleg idõsebb
tóhelyek is rövid, érdekes történeti bemutatóval hölgyek alkotják.
csábítgatnak a finom falatok mellett. A riportok tanúsága szerint -igen tiszteletre

A rangos zenei események között, a hagyo- méltó szellemi elfoglaltságot jelent egy ilyen klub
mányos ír zene és az élõ kocsmai zene mellett tagjának lenni, az egyik csoport például a mai
szívet-lelket gyönyörködtetõ en kap helyet Schiff afrikai irodalmat olvassa következe,tesen. Egyéb-
András, Perényi Miklós és Yuuko Shiokawa ként is úgy látom, az ír társadalom megbecsüli a..
hangversenye a Nemzeti KoncertteremlJen, há- mûveltséget és a tudást. Törekszenek arra, hogy
rom estén át. Az egyik napilapban megjelent mûvelõdjenek, tanuljanak, magas a másoddiplo-
háromnegyed oldalas interjú mint a világ egyik máért dolgozók és a felnõttoktatásban részt ve-
legjelesebb zongoramûvészét szólaltatja meg võk száma. Sok beszámoló van a rádióban kul-
Schiff Andrást, és az ír zenekritikus nagy meg- turális eseményekrõl, rendszeresen és hosszan
tiszteltetésnek tartja ezt az eseményt (The Irish foglalkoznak mûvészeti és kulturális kérdések-
Times, 2002. szeptember 30). kel. Az írek filozófikusak, és gyakran idéznek

De nézzük, mit olvas az ír, mikor és hogyan. versekbõl, közismert irodalmi mûvekbõl. Min-
Már az elsõ hétvégén megtaláltam Dublin város den héten két-három alkalommal író a délutáni
(Baile Atha Cliath) központi könyvtárát. Bemenni mûsor vendége, aki saját munkájáról, esetleg
csak ezen a hétvégén volt idõm. Egy forgalmas felkért elõadóként egy adott témáról beszél, il-
bevásárlóközpont kellõs közepén van, sokan és letve beszélget a mûsorvezetõvel, a betelefoná-
sokszor látogatják. A könyvtár hétfõtõl csütörtö- lókkal. Egy élõ közösség reflektál így a felvetett
kig 10-tõl 20 óráig, pénteken és szombaton 10- gondolatokra, szolgálva ezzel is, a legjobb érte-
tõl 17 óráig tart nyitva. Az elsõ szinten oktatási lemben, a közösségépítést.
központ segíti a diákokat, és szakosított olvasó- Bobok Beáta
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