
retében Venyigéné Makrányi Margit igazgató
ismertette a projektet, majd válaszolt az új-
ságírók kérdéseire, a megyében mûködõ min-
den médium meghívást kapott. Ezt követte a
nyitókonferencia. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatala fõjegyzõjé-
nek, Kovács Jánosnak a köszöntõje után
Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Könyvtári Osztályának fõosztály-
vezetõ-helyettese elõadásában ismertette a
két európai uniós pályázat révén a könyvtári
rendszerbe érkezõ forrásokat, az eddigi ered-
ményeket, valamint a továbbiakban feltáruló
pályázati lehetõségeket. A nyitórendezvény
korreferátumaként is felfogható, érdekes és
elgondolkodtató elõadást tartott Új paradig-
mák és a magyar társadalom jövõje címmel
Varga Csaba címzetes egyetemi docens, a
Stratégiakutató Intézet elnöke. Felvázolta
azokat a lehetõségeket, melyek a jövõ ma-
gyar társadalmát jellemezhetik majd. Ki-
emelte, hogy: „a globális jövõmodellek közül
hosszabb távon az emberiség megmaradását
csak valamely posztkapitalista modell, vagy
modellkombináció érheti el, amelynek vi-
szont feltétele az emberiség kollektív tu-
datának emelése”. Az elõadás helyenként 
elkeserítõ, helyenként azonban reménykeltõ
gondolatokat közvetített, és az elõadó arra is
rávilágított, hogy az emberek tudatának vál-
tozásában komoly szerep jut a könyvtárak-
nak is.

Az ünnepélyes programon közel százan vet-
tek részt a megye minden területérõl, a partner-
könyvtárak és települések képviseletében. Sok
partnerintézmény és szervezet is képviseltette
magát. Külön öröm volt számunkra, hogy a
Vakok és Gyengénlátók Szövetségétõl, vala-
mint a Mozgáskorlátozottak Egyesületébõl is
többen elfogadták meghívásunkat, így közvet-
lenül megtapasztalhattuk, hogy ez a meghívás
milyen sokat jelent számukra. Jó volt látni,
mennyire örültek a közös ünneplésnek. 

Ma már túl vagyunk a közremûködõ szer-
vezettel hetekig tartó egyeztetésen, az elsõ
projektrendezvény izgalmain, a szerzõdés is
hatályba lépett, így „csak” a pályázat megva-
lósítására kell koncentrálnunk. Nagy munka
áll elõttünk az elkövetkezõ hónapokban, de
úgy gondolom, a várható eredmény tükrében
ez nem lesz hiábavaló. ■
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A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
2009-ben is konferenciával csatlakozott a
Könyvtárak összefogása a társadalomért
rendezvényeihez. Mivel az eseménysorozat
középpontjában ezúttal az idõsebb korosz-
tály állt, a tanácskozás témája is az úgyneve-
zett ezüstkorúak helyzete lett, itthon és az
Európai Unióban.

Ezüstkor. Tények és lehetõségek címmel
október 7-én a KSH Keleti Károly termében
adatokkal is alátámasztott elõadások világí-
tották meg az öregedõ népesség legfõbb jel-
lemzõit, a nyugdíjasok helyzetét és kilátásait.

A tanácskozást Bagó Eszter, a KSH 
elnökhelyettese nyitotta meg, aki a kedve-
zõtlen demográfiai irányok ellenére örven-
detesnek nevezte az idõskorúak egyre foko-
zódó aktivitását.

Az aktív nyugdíjas évek és a nyugdíjtör-
vény várható kilátásait elemezte Monostori
Judit kutató, a KSH Népességtudományi
Kutatóintézetének munkatársa. Elõadása az
1990 és 2009 között eltelt két évtizedet fog-
ta át. Ezen az idõszakon belül vizsgálta, mi-
lyen új társadalmi-politikai kérdéseket vetett
fel a népesség korstruktúrájának szerkezet-
módosulása. A demográfiai szempontból rö-
vid idõszak alatt az öregedési index (a 65

Ezüstkor
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éveseknek és annál idõsebbeknek a 14 éves
és annál fiatalabb korosztályokhoz viszonyí-
tott aránya) egyértelmû növekedést muta-
tott: míg 1990-ben 64,5 volt, 2000-ben már
85,5, 2009-re pedig elérte a 110-es értéket.

Monostori Judit szerint ez a dinamikus
növekedés a jövõben is folytatódni fog. A 65
évesek és annál idõsebbek aránya a teljes
népességen belül egyes elõrejelzések szerint
a jelenlegi 16,4 százalékról 2050-re 29,4,
majd 2060-ra 31,9 százalékra emelkedik.
Megállapítása szerint az idõskorúak társa-
dalmilag rendkívül differenciált csoportot
alkotnak. Éppen ezért a rájuk vonatkozó
programoknak ezt fokozottan figyelembe
kellene venniük, szelektált csoportok men-
tén lenne tanácsos kezelniük ezt a korosz-
tályt. Vizsgálatuk során két szempontot 
érdemes érvényesíteni. Elõször is kérdés,
megérik-e egyáltalán az idõs kort, másod-
sorban pedig, hogy a munkapiacon marad-
nak-e. 

Magyarországon az idõsebb korosztályok
foglalkoztatottsági rátája európai összeha-
sonlításban alacsony. A jelenség visszave-
zethetõ egyrészt a nyugdíjkorhatárra, más-
részt az idõsebbek munkapiaci esélyeire,
egészségi állapotára. Az idõsebbek munka-
erõ-piaci részvétele 1992 óta komoly válto-
zásokon esett át. 

A nyugdíjba vonulás melletti döntést erõ-
teljesen befolyásolhatja, hogy milyen munka-
lehetõségek állnak az érintettek rendelkezésé-
re a nyugdíj igénybevétele után. A korhatár 
feletti nyugdíj melletti foglalkoztatás 1990 óta
jelentõsen visszaesett – akkor 21 százalékuk
dolgozott, míg 2004-ben már csak 3 százalé-
kuk. Tehát egyre kevesebben számíthatnak rá,
hogy a hivatalos nyugdíjkorhatár után még
munkát vállalhatnak.

Szõke Gyuláné, Budapest II. ker. Önkor-
mányzat I. számú Gondozási Központjának
vezetõje Az idõskorúak információval való
ellátottsága. Az önkormányzati szervezetek
szerepe címmel beszélt az idõsek gondozá-
sáról. Elmondta, hogy a II. kerületben meg-
lehetõsen nagy, 31 százalék fölötti a nyugdí-
jas korúak aránya, és köztük is meglepõen
sokan érnek el kimondottan magas életkort.
Ez természetesen azt jelenti, hogy emelke-
dik azoknak az aránya, akik valamilyen
szintû szervezett ellátásra szorulnak. Sze-
mélyes gondoskodásban jelenleg 986-an ré-
szesülnek. 

Beszélt a támogatások, segélyek, szociá-
lis szolgáltatások rendszerérõl, az önkor-
mányzatok ellátási felelõsségérõl. A két
alapszolgáltatás, az étkeztetés és a házi se-
gítségnyújtás esetében az önkormányzatok
állami segítséget is kaphatnak, amennyiben
maguk nem tudnák vállalni a finanszírozást. 

A legfontosabbnak azonban azt tartja,
hogy az idõsödõ emberek megõrizzék kü-
lönféle képességeiket. Ha pedig szükséges,
a gondozók megpróbálják képessé tenni
õket arra, hogy minél tovább élhessenek
önálló életet, elláthassák önmagukat, hogy
megmaradjon szellemi és fizikai frissessé-
gük. Ennek érdekében igazán változatos
módszereket alkalmaznak, a gondozók vásá-
rolnak például keresztrejtvényeket, majd
együtt fejtik meg õket a gondozottakkal,
vagy csak az eredményüket vetik össze.
Ugyanakkor õk maguk is sokat tanulhatnak
az idõsektõl, hiszen rengeteg tudás és ta-
pasztalat gyûlik fel az emberekben az évek
folyamán.

Tokaji Károlyné, a KSH fõosztályvezetõ-
je Az idõskorúak szociális védelme az Euró-
pai Unió országaiban címmel tartott elõ-
adást. A demográfiai helyzetet elemezve 
elmondta: az Európai Unió 27 tagállamában
összesen 495 millióan élnek, a 65 éves és
annál idõsebb lakosság száma 84 millió. 
A népesség 4 százalékát a 80 évesek és an-
nál idõsebbek teszik ki. Számítások szerint
2060-ra az EU népessége 505,7 millióra nö-
vekszik, a 65 évesek és annál korosabbak
151,5 millióan lesznek, a 80 esztendõs és
annál idõsebb lakosság aránya pedig már a
népesség 12 százalékát adja majd. Figyel-
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met érdemel az is, hogy
jelenleg négy, 2060-ban
pedig két munkaképes
korú lakosra jut egy 65
év feletti idõs ember. 

Az Európai Unióban
nincs egységes szociális
biztonsági rendszert
elõíró szabályozás, min-
den tagállam szabadon
dönt arról, hogy a befi-
zetett járulékokért, adó-
kért milyen ellátásokat
nyújt állampolgárainak.
Az eltérõ gazdasági, tár-
sadalmi feltételek kü-
lönbözõ megoldásokat

kívánnak, a jóléti rendszerek sokféleségét
eredményezve. A munkaerõ szabad áramlása,
az uniós állampolgárok alapvetõ szociális jo-
gainak biztosítása azonban szükségessé teszi
a tagállamok szociális biztonsági rendszerei-
nek bizonyos szintû összehangolását.

A modern társadalmaknak szembe kell
nézniük azzal, hogy a demográfiai öregedés
folyamata komoly nyomást gyakorol a szo-
ciális védelmi rendszerekre. A népesség 
elöregedése a nyugdíjrendszerek fenntartha-
tóságának problémáin túl az önellátásra kép-
telen idõs emberek tartós ápolás iránti szük-
ségleteinek növekedését is jelenti. 

Típus szerint vizsgálva jelentõs különb-
ség tapasztalható az ellátások formájában. 
A magyar pénzbeli ellátásoknál a korai
öregségi nyugdíjazások magas aránya, míg a
természetbenieknél az elhelyezéssel járó
szolgáltatások alacsony hányada szembe-
szökõ. A társadalmi juttatásokon belül a
nyugdíjak szerepe a meghatározó: az uniós
országok az összes kiadás csaknem felét fi-
zetik ki nyugdíjként. A nyugdíjrendszerek
fenntarthatósága és megfelelõsége Európa-,
sõt világszerte a megoldandó problémák kö-
zött szerepel.

Az uniós tagországok jelentõs erõfeszíté-
seket tesznek a nyugdíjkiadások fékezésére,
ennek következtében az utóbbi években né-
mileg csökkent az ilyen jellegû ráfordítások
aránya a szociális juttatások rendszerében,
de az elõrejelzések szerint a 2006. évi 12 szá-
zalékról 2050-ig 15 százalékra emelkedik a

GDP-hez viszonyítva. Magyarországon a je-
lenlegi szabályozások mellett ugyanebben
az idõszakban közel kétszeresére nõne a
nyugdíjkiadások aránya, vagyis 10 százalék-
ról több mint 20 százalékra – foglalta össze
mondanivalóját. 

Ezt követõen Gazda István tudománytör-
ténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet
igazgatója beszélt az öregedõ népesség fel-
halmozott tudásának lehetséges hasznosítá-
sáról. Az Európai Unió célul tûzte ki a tudás
társadalmának kiépítését, ezért közel tíz éve
foglalkozik az élethosszig tartó tanulás fon-
tosságával, erre külön szakbizottság is ala-
kult. (Az ötlet nem volt új, egy lengyel tudós
nagyjából negyven évvel ezelõtt dolgozta ki
az elméletét.) Ezt követõen maga az Európai
Tanács hozott egy határozatot ebben a témá-
ban, és az öregekre is érvényesnek mondta
az egész életen át tartó tanulás szükségessé-
gét. 

Magyarországon 2006-ra dolgozták ki az
élethosszig tartó tanulás stratégiáját. A kü-
lönféle hivatalos iratokban megjelenõ irány-
elvekkel azonban, mondta az elõadó, nem
megyünk semmire. Az EU elõírja például,
hogy az 55 éven felüli korosztály képzésére
külön keretet kell biztosítani, a megfelelõ
anyagi alap nélkül azonban ezek holt betûk
maradnak. Ráadásul Magyarországon a nyug-
díjasokat „le szokták írni”, korábbi munka-
helyük a továbbiakban semmilyen formában
nem tart igényt a tudásukra, tapasztalataikra.
Holott ez a korosztály kétfajta intelligenciá-
val rendelkezik. Van egy stabil intelligenciája,
amelyet az évtizedek során megszerzett, de
ami ennél is fontosabb, van egy úgynevezett
fluid intelligenciája is, amely a probléma-
megoldó képességben jelentkezik. Ebben az
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idõsek általában sokkal jobbak a fiataloknál.
Azt is tudjuk, hogy az emberi szervezet és in-
telligencia hatévenként átalakul, ezért min-
den hetedik évben valamiféle képzésnek, va-
lami plusz megoldásnak kellene jönnie. Ezt
Comenius már 1650 körül megállapította. 

Amikor azt kérdezzük, hogy mit kellene
tennie a társadalomnak az idõsekkel kapcso-
latban, akkor a következõket szokták ki-
emelni: Nagyon fontos lenne, ha minden
idõs ember érezné, hogy elismerik, megbe-
csülik. Az idõseknek is szükségük van az új
dolgok megismerésére, például az internet
használatának megtanulására. Azt is javasol-
ják az 55 év felettieknek, hogy örüljenek a
humornak, de igazán jó humort nehéz talál-
ni. Ebben a média is ludas, amikor egyre in-
kább a színvonal alatti bulvár irányába toló-
dik – még a közszolgálati is.

Fontos továbbá, hogy legyen az idõskorú-
nak anyagi biztonsága, hogy tartozzon megtar-
tó jellegû közösséghez. Az anyagi biztonság
egyelõre csak álom, de azon változtathat-
nánk, mondta Gazda István, hogy az idõsebb
emberek érezzék, szükség van rájuk. Megta-
níthatnák például a fiatalabbakat családon
belül és azon kívül is az élelmiszerek isme-
retére. Ezen a téren igencsak elkelne a segít-
ség, mert elképesztõ, hogy milyen élelmisze-
reket fogyasztunk. Vagy továbbadhatnák a
gyógynövények ismeretét, ha pedig maguk
sem ismerik a gyógyteák, tinktúrák és egye-
bek alkalmazásának titkait, részt vehetnének
ilyen témájú továbbképzéseken. Foglalkoz-
hatnának szociális munkával. Folytathatná-
nak genealógiai kutatásokat, ez családmeg-
tartó erõt is jelenthetne. Földolgozhatnák
egy-egy üzem, település történetét. Oktathat-
nák a fiatalokat kihalóban lévõ mesterségek-
re, és még ezernyi lehetõség van arra, hogy
tudásukat, tapasztalataikat, fluid intelligenci-
ájukat a társadalom hasznosíthassa.

Az idõskorúak számára kialakított speciá-
lis könyvtári szolgáltatásokról beszélt Len-
csés Ákos, a KSH Könyvtár olvasószolgá-
lati osztályának vezetõje. Elõadása elején
felhívta a figyelmet arra, hogy míg a könyv-
tári szakirodalomban kiválóan kidolgozott
módszerek, útmutatások olvashatók például
a gyerekekkel vagy a fogyatékkal élõkkel
kapcsolatban, addig az idõskorúaknak szóló

szolgáltatásokról nem készült ilyen anyag,
holott nagy szükség lenne rá. Azután, a hely
szelleméhez illõen, statisztikai adatokat so-
rolt. Elmondta, hogy 2006-ban a 65 és 74 év
közöttieknek mindössze 9 százaléka hasz-
nálta az internetet, és ez az arány csak na-
gyon csekély mértékben emelkedett. Ezzel
kapcsolatban azt is meg kell vizsgálni, hogy
milyen az idõsebbek viszonya a tanuláshoz,
képzéshez. A fiatalok már belenõttek az
élethosszig tartó tanulás világába, az idõseb-
bek számára azonban ez korántsem ilyen
magától értetõdõ. Míg a legjobb eredményt
mutató Svédországban az 55 és 64 év közöt-
tiek 60,7 százaléka vett részt a felnõttokta-
tásban, addig Magyarországon ez az arány
messze a legalacsonyabb, csupán 2,5 száza-
lék. Ennek okai nagyon változatosak, az
anyagi nehézségektõl a nem megfelelõ
egészségi állapotig. Többek között ezért is
terjed olyan lassan az internetes tudás az
idõsek körében. Ellentétes hatást váltanak
viszont ki a környezet ingerei, az általános
elvárások. Ma már egyre több idõs ember
tart például kapcsolatot távolba szakadt csa-
ládtagjaival az internet segítségével.

Nagy szükség lenne arra, hogy ne csak az
informatikai tudását, az eszközismeretét fej-
lesszék ennek a korosztálynak, hanem az in-
formációs tudását, az információk özönében
való eligazodás képességét is növeljék. 
A képzéseket másképpen kell megszervezni,
mint a fiatalabbak estében. Le kell gyõzni a
bizalmatlanságukat, fel kell mérni, hogy mi-
re használnák õk az internet nyújtotta lehe-
tõségeket. A csoportok összeállítása is más,
a pedagógia alapelveivel szemben az õ ese-
tükben elõny a homogén összetétel, mert így
nem tartanak attól, hogy hátrányos helyzet-
bõl indulnak a többiekkel összehasonlítva.

Az elõadó végül részletesen ismertette az
idõsebb korúak internetes képzésére össze-
állított programot, beszélt a könyvet házhoz
szolgáltatásról, a mozgókönyvtári ellátásról,
amit ugyan nem az idõskorúaknak találtak
ki, de számukra is nagyon praktikus.

Az idõskorúak fenntartható egészsége és
életminõsége, európai uniós kitekintéssel
címmel Iván László gerontológus, professor
emeritus tartotta az utolsó elõadást. Leonar-
do da Vinci azt írta, hogy három kérdésre

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. december 27



nem tudott válaszolni önmagának: miért kék
az ég, miért hasonlítanak az utódok a szüle-
ikre, miért öregszünk és halunk meg. Az el-
sõ két kérdésre ma már pontos válasz adha-
tó, a harmadikra azonban minden tudásunk
mellett sem tudunk biztosan felelni, mondta
bevezetésként a professzor.

A gerontológiai kutatások azt mutatják,
hogy minél hosszabban élünk, az IQ-val
mérhetõ intellektuális képességeink annál
inkább kiegészülnek a tapasztalásunkkal, ér-
zelmi és élményi gyûjtött anyaggal. Mi is az
az idõsödés? A petesejt megtermékenyítésé-
tõl kezdõdõen, az elsõ pillanattól az utolsóig
zajló élettani folyamatok idõbeni változásai-
nak összessége. Ezzel a megfogalmazással
egy csomó elõítéletet kikapcsolunk. Folya-
matokban gondolkoznak a kutatók, de persze
vannak beosztások, amelyek szerint mérni
lehet bizonyos értékeket, ezek azonban al-
kalmatlanok az idõsödés kérdésének komp-
lex vizsgálatára. Ma követéses vizsgálatokat
végeznek, és azt nézik meg, hogy egy bizo-
nyos ember vagy csoport milyen változáso-
kat mutat az idõben. Az eredmények azt bi-
zonyítják, hogy nincs két egyformán idõsödõ
ember, sõt, a különbségek az idõvel egyre
nõnek. A másik fontos megállapítás, hogy
minél inkább idõsödünk, az életünk elsõ har-
madában jellemzõ személyiségjegyek annál
erõsebben megmutatkoznak.

Az embernek ugyanúgy, mint minden
más élõlénynek, genetikailag kódolt
genotípiája van, de emellett az ember az
egyetlen olyan élõlény, amely sajátos szoci-
alizációval alakítja önmagát és alakítja õt a
környezete. Ami viszont azt jelenti, hogy az

ember énvezérelt, tudatos, akaratlagosan
mûködõ, nyitott tanulási lehetõséggel élõ
lény. Ez az, ami minden mástól megkülön-
bözteti. Ez az énvezérelt mûködés a szemé-
lyiség szervezõdésén, struktúráján keresztül
valósul meg. Majdnem azt lehetne mondani,
hogy van egy hardverünk, ehhez az adott
körülményeknek, behatásoknak stb. megfe-
lelõen szoftvereket kell gyártanunk, hogy
mûködni tudjunk. A személyiség struktúrája
egyedileg meghatározza az idõsödést.

Idõsödni, de hogyan? Európában a szüle-
téskor várható élettartam mind a férfiak,
mind a nõk esetében magasabb, mint ná-
lunk. Emellett a mindenkori életutunkon be-
lül a kielégítõen fenntartható egészségben
tölthetõ idõ is rövidebb. A vizsgálatoknál
ugyanakkor azt kellene megállapítani min-
den egyes ember esetében, hogy mennyi az
illetõnél a normál idõsödésébõl származó
változás, és mennyi a kóros. Ez a legnehe-
zebb, holott ez tenné lehetõvé, hogy ne kli-
sék alapján foglalkozzanak az emberekkel
akár társadalmi, akár egészségügyi vagy
bármely más szempontból.

Napjainkban három nagy robbanás zajlik
– hívta fel a figyelmet a professzor. Az elsõ
a demográfiai, a második a hosszabb életû-
ség. Mivel egyre hosszabban élünk, egyre
tovább élnek együtt a különbözõ nemzedé-
kek, ami komoly feszültségeket szül. A har-
madik az informatikai robbanás, ami szintén
óriási változásokat hoz folyamatosan és
olyan sebességgel, amit szinte képtelenség
követni. Ilyen rövid idõ alatt soha még nem
kellett az emberiségnek ennyi és ilyen válto-
zással szembenéznie. A változásokat tudato-
san, tanulással, a körülmények megváltozta-
tásával kellene kompenzálni.

Különösen azt kellene szem elõtt tartani,
hogy a mindennapi életben motiválni kell az
emberi törekvéseket, az idõsödõ korosztály-
nál is. Az Idõsügyi chartában már megfo-
galmazták a négy legfontosabb feladatot: Az
embert minél hosszabban bent kell tartani a
társadalom életében. A lehetõ legtovább biz-
tosítani kell a fenntartható egészségét. Meg
kell teremteni az anyagi biztonságát, és nem
utolsó sorban a jogi biztonságát.

A nap végén még igen aktív beszélgetés is
kialakult az elõadók és a hallgatóság között. ■
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