"Csak az hal meg, kit elfelednek,
Örökké él, kit szeretnek."

LUDASI TÜNDE
1968 - 2018
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy Ludasi Tünde, a
salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár volt igazgatóhelyettese, a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Zsókavár utcai fiókjának könyvtárvezetője, az MKE
Nógrád Megyei Szervezete elnöke (2004 – 2016), 2018. június 25-én
méltósággal viselt, súlyos betegség után elhunyt.

Tünde személyében a hazai könyvtárszakmai élet egyik nagyon kiváló,
nagyon meghatározó személyiségét veszítettük el.
Ludasi Tündére, mindig is mint, egy megbízható kollégára, barátra és vezetőre
gondolunk. Szorgalma, aktivitása elősegítette azt, hogy folyamatosan fejlessze
és bővítse ismereteit, tudását. Ahogy szakmai ismeretei bővültek, úgy haladt
előre a munkahelyi szerepeiben, csoportvezetőként, osztályvezetőként,
igazgatóhelyettesként, majd könyvtárvezetőként dolgozott. Végig járta a
ranglétra minden fokát. Már beosztott könyvtárosként megismerte a könyvtári
munkafolyamatokat, ismeretei a gyakorlati tapasztalatokra és az elméleti
képzésre egyaránt támaszkodtak.
Főiskolai szakirányú képzettséget szerzett, de már a középiskolában is
könyvtári fakultációs osztályba járt, így egyike volt azon keveseknek, akik az
érettségivel (1986) együtt könyvtáros asszisztens szakképesítést is
megszereztek. Ezt követően kiegészítő szakképzéssel könyvelő, statisztikus,
majd, az OSZK KMK 5 féléves képzését elvégezve felsőfokú könyvtárasszisztens
lett. Tanulmányait a diploma megszerzését követően is folytatta, így 2004-ben
minőségbiztosítási ismereteket, 2006-ban akkreditált tanfolyamon pályázati
ismereteket, 2007-ben az MKE szervezésében kommunikációs ismereteket,
2009-ben minőségmenedzsment a közművelődési és közgyűjteményi
intézményekben ismereteket szerzett. 2010-ben elvégezte az OSZK KI
Vezetőképző tanfolyamát, 2011-ben pedig Kulturális projektciklus

menedzsment végzettséget szerzett az Eszterházy Károly Főiskola
Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán. Német és angol nyelvismerettel bírt
és folyamatosan fejlesztette számítógépes ismereteit is. 2003-tól Könyvtári
szakértő volt, majd bekapcsolódott a Nógrád megyei szakfelügyeleti munka
végzésébe is.
1986. július 1-től, közel 30 évig, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézetben dolgozott Salgótarjánban. A belső átszervezések
következtében és szakmai előrehaladása eredményeként több területen is
végzett kiváló munkát: tájékoztató könyvtáros (8-as, 9-es szakterület:
nyelvészet, irodalom, honismeret, földrajz, történelem témakörökben),
módszertani könyvtáros, feldolgozó, formai és tartalmi feltáró- könyvtáros.
2003-tól a Gyarapító-, feltáró és dokumentum-, információszolgáltató osztály
feldolgozó részlegének megbízott vezetője, s egyben a Dokumentum- és
információszolgáltató osztály helyettes osztályvezetője, 2008-2010 májusáig a
Dokumentum- és információszolgáltató osztály megbízott osztályvezetője,
2010. június 1-től a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet
általános igazgatóhelyettese, egyben a Dokumentum- és információszolgáltató
osztály vezetője volt. 2016-ban Budapestre költözött és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárban helyezkedett el. Kezdetben feldolgozó könyvtárosként, majd a
Zsókavár utcai FSZEK fiók könyvtárvezetői feladatait látta el kiválóan és
kimagasló szakértelemmel.
2007-ben szakmai és vezetői munkája elismeréseként a kollégák szavazata
alapján megkapta a Balassi-díjat, a Nógrád megyei szakmai kitüntetést.
2004-től 2016-ig az MKE Nógrád Megyei Szervezetének elnöke volt. 2006-ban
már az Ő irányításával ünnepelte a szervezet a 30. éves születésnapját. Ehhez
az évfordulóhoz kapcsolódva egy tanulmányban áttekintette az egyesület és a
megyei könyvtárosainak életét. Majd a tanulmányt kibővítve és aktualizálva
az egyesületi emlékkönyvbe megírta a Nógrád megyei szervezet történetét
(1976-2009). Szerkesztette a szervezet honlapjának blog oldalát. 2012-től az
MKE PR munkabizottság tagja volt, és vezetője az MKE sajtófigyelő
szolgálatának.
Folyamatosan tartott középiskolás tanulók, felsőoktatásban részt vevő
hallgatók, aktív korú felnőttek, munkanélküliek, nyugdíjasok és könyvtárosok
számára
felhasználóképzéseket
könyvtárhasználat,
könyvtárismeret,
adatbázis-kezelés, könyvtári integrált rendszer, számítógép- és Internethasználat
témakörökben.
Az
asszisztensképzés
oktatója
volt,
a
dokumentumok formai és tartalmi feltárását, az ide kapcsolódó szabványok,
szabályozások, előírások alkalmazását tanította.
A könyvtárosságot hivatásnak tekintette mindig is. Az elmúlt 30 évben mindig
arra törekedett, hogy információszolgáltató szakemberként maximálisan
megfeleljen a követelményeknek, ennek érdekében tudását, ismereteit
folyamatosan bővítette, nyitott és érdeklődő volt a szakmai újításokra.

Tünde egy igazán kivételes lélek volt egy fantasztikus életúttal, amely sajnos
nagyon korán véget ért.
Mikor búcsúzunk tőled Drága Tünde, mindig is a kiváló, segítőkész, elhivatott
könyvtárost, a mindenben odaadó, támogató és segítő anyát és feleséget
látjuk. Családod, kollégáid és barátaid mindig a szívükben fognak őrizni.
Köszönjük példamutatásodat, szakmai elhivatottságodat, amely sosem
hivalkodott, de példát teremtett és a mai napig áthatja egész lényünket.
Köszönjük emberi jelenlétedet, mosolyodat, jóságodat, szeretni tudásodat,
humorodat, mindenkinek kijáró figyelmedet és segítőkészségedet.
Köszönjük szépen, hogy életünk része voltál!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztoznak a Család, a Kollégák és
Tagtársak gyászában, utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait
elhelyezik.
Temetésére 2018. július 5-én 16 órakor kerül sor Salgótarjánban, a
Baglyasaljai temetőben (3102 Salgótarján, Temető út).

EMLÉKED ÖRÖKKÉ ÉL SZÍVÜNKBEN!

