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Õ az elsõ és egyedüli az Országgyûlési
Könyvtárban, aki a fél évszázados évfordulót
elérte. E példátlan jubileum alkalmából belsõ
ünnepségen köszöntötte Szili Katalin, az Ország-
gyûlés elnöke, és Elnöki Emlékérmet adományo-
zott neki. A könyvtár munkatársai is bensõséges
keretek között köszönték meg hosszú, áldozatos
munkáját.

A meglehetõsen ritka évfordulón Veredy
Katalin munkásságának, fáradhatatlan hazai és
nemzetközi szakmai tevékenységéért, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, a Társadalomtudomá-
nyi szekció, illetve az egész könyvtári szakma
külön elismeréssel adózik.

Jónás Károly

A Debreceni Könyvtárosok
Baráti Köre

I.

„Lifelong learning” – hangzik angolul az élet-
hosszig tartó tanulás gondolata, vagyis tanulni
fától fáig, a bölcsõtõl a koporsóig.

A folyamatos tanulás fontossága már az 1980-
as években megmutatkozott. Az 1990-es évek-
ben pedig társadalmunk minden tagja szembe-
sült azzal a ténnyel, hogy egész életén át szük-
sége lesz az állandó képzésre, önképzésre, meg-
újulásra. Szakítani kellett a korábbi életformá-
val, amelyben a rutin uralkodott, vagyis az isko-
lában megszerzett tudás alapján el lehetett látni
egy munkakört akár a nyugdíjazásig, minden
továbbképzés nélkül. A XX. század társadalmi,
gazdasági, politikai, tudományos és technológiai
fejlõdésének hatására egyre világosabbá vált,
hogy a tudás kiegészítésre szorul az élet minden
területén. Így az élethosszig tartó tanulás eszmé-
je napjaink legfontosabb pedagógiai paradigmá-
jává vált.

Kétségtelen, hogy ma a többség számára el-
sõdlegesen a munkaerõpiacon elérhetõ siker ér-
dekében jelenik meg a tanulás igénye. A tanulás
viszont összetett folyamat. Nem azonos az újabb
és újabb ismeretek megszerzésével, az átképzé-
seken való részvétellel, hanem magában foglalja
a képességek, készségek állandó fejlesztését, a
személyiségfejlesztést, a szociális kapcsolatok ki-
építését és fejlesztését, a kommunikációra, együtt-
mûködésre való alkalmasságot, vagyis kiterjed

az egyén egész életére, s a legátfogóbb fejlõdést
biztosítja a magánéletben, szakmai és társadalmi
téren egyaránt. Az élethosszig tartó tanulás mai
társadalmunk túlélést biztosító eszköze lett.

Az élethosszig tartó tanulás problémájáról
számos tanulmány készült, de a kutatások az
alábbi két lényeges területre nem tértek ki:

1. Az örömszerzés céljából való tanulás je-

lentõsége

A tanulmányokban az élethosszig tartó tanu-
lás koncepciója elsõsorban gazdasági, politikai
célok megvalósítását célozza meg, és a munkára
való képesség megszerzése mellett nem foglal-
koznak például a pusztán egyéni érdeklõdésbõl,
kedvtelésbõl folytatott tanulással, annak módsze-
reivel, a meglévõ lehetõségek bemutatásával.

A társadalom értékítéletében elfelejtõdött, sõt
leértékelõdött az érdek nélküli, örömszerzés cél-
jából végzett, önmûvelést segítõ tanulási folya-
mat fontossága, s ennek hatása az egyének éle-
tére mentálisan, pszichésen stb.

2. Minden korosztályra kiterjedõ tanulási fo-

lyamat

A „lifelong learning” elsõsorban a társada-
lom aktív dolgozói tanulásának fontosságát hang-
súlyozza, s nem terjed ki az aktív életet igénylõ
és élõ, de aktív munkát már nem végzõ társadal-
mi csoportra, a nyugdíjasokra.

A tanulás folyamata nem állhat meg a mun-
kával töltött évek befejeztével sem. Ennek tuda-
tosítása nagy mértékben függ az egyén igényé-
tõl, de a társadalom ösztönzõ, segítõ, megértõ
támogatásától is. A statisztikai mutatók szerint
az életkor elõrehaladtával nõ azon nyugdíjasok
száma, akik életük teljében még sokáig megha-
tározó szerepet vállalhatnak a különféle társa-
dalmi folyamatok sikerre vitelében, illetve aktív
résztvevõi lehetnek dolgozó embertársaik törek-
véseinek. Nem közömbös az sem, hogyan éli
meg ez a korosztály ezeket az éveket társadalmi,
mentális és pszichés szinten is.

A kutatások nem térnek ki arra sem, hogy
milyen szervezeti lehetõségek állnak e korcso-
port rendelkezésére ezen a területen. Túl sok
kezdeményezésrõl bizonyára nem beszélhetünk.

Az, akinek a foglalkozása nem egy volt a sok
között, hanem élethivatás, az a munkában eltöl-
tött évei befejezése után is szeretne tájékozott
lenni és hasznossá tenni magát a szakterületén.

Ezek a gondolatok foglalkoztattak bennünket,
frissen nyugdíjba vonuló debreceni könyvtároso-
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kat 2006-ban, amikor arra szövetkeztünk, hogy
rendszeres idõközönként találkozókat szervezzünk
elsõsorban nyugdíjas könyvtáros kollégáinknak,
hogy szinten tartsuk és saját örömünkre fejlesszük
sok éves munkával megszerzett tudásunkat.

Szeretnénk városunk kulturális életének meg-
határozó értelmiségi csoportjává válni, amely-
nek véleményére bizonyára érdemes lesz figyel-
ni. Így hoztuk létre, többszöri tréfás névváltoz-
tatás után, a Debreceni Könyvtárosok Baráti
Körét.

A Debreceni Városi Könyvtár Thomas Mann
utcai fiókkönyvtárának vezetõje örömmel adott
helyet a körnek, így kellemes, barátságos és fõleg
„könyves” környezetben szervezhetjük találko-
zásainkat.

A kör megszervezése azzal kezdõdött, hogy
levelet küldtem városunk minden könyvtártípu-
sa vezetõinek, amelyben kértem, hogy tájékoz-
tassák aktív dolgozóikat a kör létrejöttérõl, és
meghívásomat juttassák el nyugdíjas kollégáik-
nak. A meghívóban a kör programjáról és célja-
iról is írtam.

Így jöttek el a kollégák az elsõ összejövete-
lekre. Nagy dolog volt sok régebben nyugdíjba
ment kolléga számára már pusztán a rendszeres
találkozás lehetõsége is, hiszen voltak, akik már
évek óta nem is látták egymást.

Céljainkat a következõkben fogalmaztuk meg:
• Szeretnénk lépést tartani a könyvtáros szak-

mánkat érintõ napi eseményekkel, megbeszélni,
megvitatni ezeket.

• Találkozókat akarunk szervezni aktív dol-
gozó kollégáinkkal, a könyvtárak vezetõivel, meg-
ismerni a város könyvtárainak terveit, céljait.

• Találkozni szeretnénk a város kulturális éle-
tét irányító szakemberekkel, a helyi mûvészeti
élet képviselõivel.

• Ismereteket kívánunk szerezni napjaink
mûvelõdési, mûvészeti életének eseményeirõl, a
mindannyiunkat érintõ társadalmi kérdésekrõl.

• Természetesen örömszerzõ délutáni találko-
zásokat akarunk szervezni önmagunk számára.

A programok szereplõi részben meghívott
elõadók, de több esetben saját kollégáink, akik-
nek rövid, gondolatébresztõ elõadását aktív be-
szélgetéssel fejezzük be. A lényeg, hogy mindig
mindenkinek legyen lehetõsége megszólalni,
véleményt nyilvánítani.

A találkozók után személyes kutatómunkával,
írott dokumentumok tanulmányozásával ki-ki

tökéletesítheti tudását, vagy éppen olyan ismeret
birtokába juthat, amely addig is érdekelte, de nem
volt lehetõsége elmélyedni azon a területen.

Nagy öröm, hogy a különbözõ könyvtártípu-
sokból érkezõ kollégákból a találkozások hatá-
sára igazi közösség kezdi kialakulni. Ez azért is
nagy eredmény, mert csoportunk tagjai különbö-
zõ politikai, érzelmi attitûddel érkeznek, ahogy
ez jellemzõ egész társadalmunkra, de ez sosem
jelentett problémát. Találkozásaink alapját a szak-
mánk iránti elkötelezettség, a közös élmények
és érdeklõdés, egymás elismerése, megbecsülése
és szeretete adják.

Szervezõ és vezetõ szerepem csak abban nyil-
vánul meg, hogy összehozom a rendszeres talál-
kozásokat, segítem a programok kialakítását. Aki
ilyen feladatra vállalkozik, annak fontos elfogad-
nia a résztvevõ szerény szerepét egy olyan fo-
lyamatban, amelyet õ kezdett ugyan el és õ segít
mûködtetni, de amelyben semmiképpen sem
vállalhatja el az irányító szerepét. Õ maga is
résztvevõje annak a tanulási, ismeretszerzési
folyamatnak, amit ezek a találkozások, csopor-
tos összejövetelek jelentenek.

A debreceni Újkerti Könyvtár vezetõjeként
tizenöt éven keresztül vezettem hasonló csopor-
tot felnõttek részére. A Debreceni Egyetem
Mûvelõdéstudományi és Felnõttnevelési Tanszé-
ke munkatársaival közösen részt vettem olyan
nemzetközi kutatási projektben, amely a felnõt-
tek tanulásának problémakörével foglalkozott.
Ezek a gyakorlati tapasztalatok segítettek a ba-
ráti kör létrehozásában.

Úgy gondolom, sokat jelentene, ha könyvtá-
ros kollégáink országos szinten követnék kezde-
ményezésünket, s lakóhelyükön hasonló baráti,
szakmai köröket hoznának létre, s akár tapaszta-
latcseréket is szervezhetnénk.

Az élethosszig tartó tanulás az élet fontos része
kell hogy legyen minden korosztály számára.
Legyünk képesek tartalmassá, gazdaggá tenni
önmagunk, de egymás számára is mindennapja-
inkat, legyünk képesek új ismeretek megszerzé-
sére, hasznosítására, elmélyítésére és alkalmazá-
sára az állandóan változó világunkban.

Hadházy Csabáné

II.

A kötõdés a lakóhelyhez, a szakmához, ha mély
gyökerû, egy életre szól. Azokat a közösségeket
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mindig megkeresi az ember, ahol adottak a fel-
töltõdés feltételei.

Debrecen hiányát az is enyhítette számunkra
évtizedekig, hogy Budapesten férjemmel együtt
havonta részt vettünk a Debreceni Kollégiumi
Diákok Baráti Köre rendezvényein, és élvezettel
hallgattuk a kitûnõ elõadókat, találkoztunk régi
ismerõsökkel, diáktársakkal.

Nemrég visszaköltözve Debrecenbe a régi
barátokkal való találkozásokon kívül egyre in-
kább hiányoztak a volt kollégák, a város más
könyvtáraiban dolgozók, akikkel a könyvtáros
egyesületi rendezvényeken találkoztunk, beszél-
gettünk, vitatkoztunk.

Érthetõ, hogy az elsõ hívó szóra örömmel
csatlakoztam a Debreceni Könyvtárosok Baráti
Köréhez, ahol a különbözõ könyvtárak nyugdíj-
ba ment kollégáival lehettem együtt havonta.

Szép gesztus a Városi Könyvtártól, hogy egy
kellemes környezetû könyvtárban otthont ad a
körnek.

A félévi programokat együtt állítjuk össze,
arra törekedve, hogy a mában éljünk, idõnként
a múlt felelevenítésével. Jólesõ érzés, hogy az
intézményvezetõk maguk is vállalkoznak elõ-
adások tartására, könyvtáruk bemutatására. Or-
szágosan elismert megyei és fõvárosi szakem-
berek tesznek eleget felkérésünknek. Mindezt
honorárium nélkül, szakmaszeretetbõl, kimu-
tatva ezzel is a korábban évtizedekig könyv-
tároskodó kollégák iránti megbecsülésüket.
Köszönjük.

Az intézményvezetõk és a helyi sajtó is tájékoz-
tatja az aktív könyvtárosokat programjainkról.

Két éve Hadházy Csabáné volt a kezdemé-
nyezõ, aki idõt és fáradságot nem kímélve igyek-
szik a kis közösséget egyben tartani, bõvíteni,
ahol a szellemi javakon kívül egymás vendégül
látására is gondolunk.

Jó lenne hírt kapni más megyék, városok
hasonló köreirõl. Reméljük, máshol is alakulnak
hasonló közösségek.

Kertész Gyuláné

III.

Évtizedekkel ezelõtt, a könyvtáros egyesületi
rendezvények utáni kötetlen beszélgetések alkal-
mával többször felvetõdött egy helyi szakmai,
baráti kör, ha úgy tetszik: könyvtáros klub létre-
hozásának gondolata. Napi munkánk, családi

elfoglaltságaink, kötöttségeink miatt ez akkori-
ban nem valósulhatott meg.

2006-ban az akkor nyugdíjba vonuló debre-
ceni könyvtáros kollégák szûkebb csoportja lel-
kesen fogadta Hadházy Csabáné javaslatát,
hogy rendszeres idõközönként találkozzék az
a könyvtáros nemzedék, amely nyugdíjas éve-
it tölti, de eleven a szakmai érdeklõdése, s akik
jól érzik magukat egymás társaságában, ahol
valamennyiünket érdeklõ témákról, például a
könyvkiadás helyzetérõl, a könyvtárosképzés
múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl, az élethosszig
tartó tanulás jelentõségérõl, a lokálpatriotiz-
musról, hazafiságról és számos egyéb dolog-
ról hallhatunk elõadásokat, beszélgetünk, oly-
kor vitatkozunk a felmerülõ kérdésekrõl. Al-
kalmunk nyílt megismerni a helyi könyvtárak
életében bekövetkezett változásokat, az intéz-
mények jelenlegi vezetõi e körben találkoz-
hattak hivatali elõdeikkel, könyvtáruk egykori
munkatársaival. A megyei könyvtár új épüle-
tében tett látogatáskor örömmel tapasztaltuk,
hogy végre méltó helyen, tágas, modern, a
rendeltetésének mindenben megfelelõ épület-
ben folytathatják aktív kollégáink munkájukat.

Minden hónap utolsó keddjének délutánján
összegyûlik húsz–huszonöt kollegina a debrece-
ni nyugdíjas házakhoz kapcsolódó fiókkönyvtár-
ban. A városi, a megyei, az egyetemi könyvtár
volt munkatársai, nyugdíjas iskolai könyvtáro-
sok és a tanítóképzõ könyvtári tanszékének egy-
kori oktatói jönnek össze a viszontlátás örömé-
vel, az egymás iránti figyelmesség apró jeleivel,
házi süteménnyel, üdítõ itallal a hasznos és kel-
lemes együttlétre.

A baráti kör lelke Hadházy Éva, aki ugyan
elhárítja magától az irányító szerepét, de mégis
az õ fáradhatatlan és áldozatkész szervezõmun-
kájának, ötletességének köszönhetõ, hogy a ren-
dezvények rendszeresek, egyre többen vagyunk,
s ki-ki a maga módján segít javaslataival és a
szervezésben való részvétellel.

Korompai Gáborné

Köszönet

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács
Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni
meg mindazok támogatását, akik 2006. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2007.
év elején az alapítvány adószámára utalták át.
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A felajánlott összeget a kuratórium a Kovács
Máté születésének századik évfordulója alkalmá-
ból rendezett konferenciák elõadásait tartalmazó
kötet megjelentetésére fordítja.

Az alapítványhoz 2008-ban is eljuttatható a
2007. év személyi jövedelemadójának 1 százalé-
ka, adószámunk: 18084908-1-41 Kovács Máté
Alapítvány.

Annak érdekében, hogy szakmánk e nemes
célú alapítványa tovább folytathassa munká-
ját, támogathassa az utánpótlás nevelését, tisz-
telettel kérjük és várjuk Kovács Máté tanítvá-
nyait, tisztelõit s mindenkit, aki felelõsséget
érez ügyünk iránt: ebben az évben adójuk tár-
sadalmi szervezetnek, alapítványnak átutalha-

tó egy százalékát ajánlják fel a Kovács Máté
Alapítvány számára.

Az alapítvány célja (részlet az Alapító Ok-
iratból): a magyar mûvelõdés ügyének, közelebb-
rõl a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének tá-
mogatása (oly módon, hogy tehetséges és rászo-
ruló, a magyar felsõfokú könyvtárosképzõ intéz-
ményekben tanuló fiatalok egyetemi és fõiskolai
tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként
ösztöndíjat biztosítson); Kovács Máté szellemi
hagyatékának gondozása; fiatal könyvtárosok
továbbképzésének támogatása (doktori program,
részvétel tudományos konferencián, publikációk
megjelentetése stb.). (Hangodi Ágnes kuratóriu-
mi titkár)

A Vészhelyzet címû kórházas sorozatból ismert
Noah Wyle újra belebújik a kalandor, Flynn Carsen
bõrébe –- ezzel a résszel a nagysikerû Titkok könyv-
tára-franchise immáron trilógiává bõvül. Karaktere-
iket ismét megformálja még Bob Newhart (Mi a
manó?) és Jane Curtin (Ráktanya eladó), illetve
Bruce Davison (X-Men: A kívülállók) és Stana Katic
csatlakozik a stábhoz. Jonathan Frakes, a második
epizódot (Titkok könyvtára 2. – Visszatérés Sala-
mon kincséhez) jegyzõ szakállas rendezõ ismerõs
arc a kamera mögött, ugyanis a TNT nevû amerikai
tv-csatorna megbízatásából a The Librarian: The
Curse of the Judas Chalice az
õ el-képzelései alapján készül.

A forgatás a louisianai New
Orleansban a hét elején kez-
detét vette. A premier, akár-
csak a 2004-es és 2006-os
filmek esetében, decemberre
várható.

(Balog Seweryn

Adrian)

Utánfutón érkezik a tudás

Újabb kilenc településen végez mozgó szolgáltatást a

nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár ettõl a

héttõl. A „furgon-könyvtár” így már három kistér-

ségben, 22 faluba jár minden héten.

A programban a városi könyvtár hat dolgozója
vesz részt, ennyien férnek el ugyanis az autóban,
amely mögött utánfutó viszi a könyveket, folyóira-
tokat, videókat, DVD-ket. Naponta kilenc helységet
tudnak felkeresni, a költségeket állami normatívá-
ból állják a települések. Ez falvanként és évenként
1,3 millió forint. A szolgáltatás bõvítésére lenne
igény, de a nagykanizsai könyvtárnak egyelõre csak
egy „bevethetõ” furgonja van – írja a Zalai Hírlap.

(Forrás: Hír TV)

Könyvtári web2:

24 millió katalóguscédula

Hogy mi az érdekes 24 millió könytári

katalóguscédulában? Természetesen az
emberek, akik mindezeket felvitték egy

internetes felületre, és azóta is keresnek új
könyveket, no meg persze egymás tár-

saságát.

Ajánlat

A LibraryThink magyar oldala

A világ legnagyobb bibliotékájának a
washingtoni Kongresszusi Könyvtárat

tartják, melyben 130 millió könyv található
a 848 kilométer hosszúságú könyves-

polcokon (az Országos Széchényi Könyv-
tárban tízmillió tételt õriznek, amibõl 3

millió a könyv). Talán egyszer utoléri a
washingtoni könyvtárat a LibraryThing

kezdeményezése; egyelõre közel járnak a 24
millió katalóguscédulához – igaz, köny-

vespolcuk nincs egy centiméternyi sem,
hiszen internetes kezdeményezésrõl van szó.

És persze az is tény, hogy itt csak a
„katalóguscédulákat” õrzik, maguk a

könyvek nem olvashatók – de a közösséget
ezek a virtuális katalóguscédulák fogják

össze.
[origo] 2008. 02. 27.




