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Obisk Teozofske knjižnice
in bralnice Alme M. Karlin
in božičnega Celja
Člani Društva bibliotekarjev Maribor in nekaj simpatizerjev smo se 5.
decembra 2019 popoldne odpravili na tradicionalni decembrski »izlet v
znano« z ogledom znamenitosti in božičnega sejma v Celje. Po poti so se
nam pridružile kolegice iz Slovenske Bistrice in tako dopolnile skupino
osemindvajsetih radovednih in dobro razpoloženih udeležencev, ki smo se
podali dogodivščinam naproti. Tokrat smo za strokovni del našega druženja
izbrali Teozofsko knjižnico in bralnico Alme M. Karlin, ki je v neposredni bližini
osrednje celjske knjižnice, z njo si celo deli Muzejski trg.

V

knjižnici so nas prijazno sprejeli
vodja Teozofskega društva in
vodja knjižnice Domen Kočevar in
mladi kolegici Kristina Kovačevič ter
Aleksandra Smole, ki sta v knjižnici
zaposleni preko javnih del. Mnoge od
nas je presenetil že prvi stik z gostitelji
in s prostorom, saj nas je ob prihodu
objela neka posebna domačnost, ki
se je stopnjevala med predstavitvijo
Teozofskega društva in knjižnice.
Prostori sami z opremo ustvarjajo neko
posebno vzdušje, ki ponuja občutek za
sprostitev in priložnost za meditacijo. Ko
smo se udobno namestili v osrednjem
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prostoru knjižnice, nam je Domen
Kočevar predstavil društvo in knjižnico,
ki v Celju deluje že od leta 2009.
Spregovoril je o njihovem poslanstvu,
ki je utemeljeno v nudenju prostora za
raziskovanje, poglabljanje in spoznavanja
vsega, kar je v srčiki življenja vseh živih
bitij. To si prizadeva predvsem knjižnica,
ki nosi ime po celjski teozofinji Almi
M. Karlin, in ki je prva in sedaj edina
tovrstna knjižnica na Slovenskem. Na
voljo je preko 10.000 knjig s področja
vseh religij, filozofije, teozofije,
ezoterike, psihologije, družbenih ved,
književnosti, umetnosti.

Fanika Krajnc-Vrečko
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Posebno vzdušje, ki ponuja občutek za

sprostitev in priložnost za meditacijo. Foto:
Arhiv DBM

Poznavalec lahko ob bežnem pogledu
na police ugotovi, da je to široka
religiološka in humanistična knjižnica.
Knjige so razvrščene po posebnem
sistemu, obiskovalci pa lahko ob
skodelici čaja v prijetnih prostorih
študirajo, prebirajo knjige in revije, iz
gradiva lahko tudi fotokopirajo ali se
enostavno družijo. Članom in drugim
obiskovalcem knjižnica nudi širok
program različnih dogodkov: predavanja,
delavnice, študijske skupine, meditacije,
vikend delavnice, na katerih se odzivajo
na različne filozofije, na umetnost
ali znanost, govorijo o ekologiji in
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psihologiji. Tu se je moč sprostiti z
zabavo in ustvarjalnostjo ter si ogledati
dober film. Spletna stran Teozofske
knjižnice in bralnice Alme M. Karlin
(https://www.jivatma.si/tk-bak-2/)
ponuja različne vsebine, ki obiskovalcem
omogočajo vzpostaviti stik z zanimivimi
predavatelji z bogatim znanjem in
osebnimi izkušnjami na različnih
področjih, ki lahko pomagajo odstreti
neznan košček sebe in sveta.
Ob našem obisku je na vprašanje, kaj je
teozofija, naš gostitelj Domen Kočevar
povedal: »Osnovno načelo teozofije
se glasi ‘Ni višje religije od resnice’,
in že beseda sama pomeni božansko
modrost. Teozofija je filozofija, ki je
stara kot čas, a enako sodobna kot zadnje
odkritje v znanstvenem laboratoriju; ni
učenje, ampak je način življenja, bivanja,
razmišljanja, čutenja v svetu, ki ga je
potrebno izkušati. Resničnega teozofa
označujejo predanost resnici, ljubezen
do vseh živih bitij, zavezanost življenju
dejavnega altruizma in iskrenega
razmišljanja in čutenja v svetu.«
Najzanimivejše odkritje za mnoge
udeležence tokratne ekskurzije je
vsekakor bila ponujena priložnost, da
se podrobneje seznanimo z življenjem
in delom Alme M. Karlin, ki je med
drugim predstavljeno tudi na povezavah
s spletnega mesta knjižnice. Ta zanimiva
celjska svetovna popotnica in avtorica
številnih knjižnih del je že leta 1923
bila članica ameriškega teozofskega
združenja. V svojem delu Angel na zemlji
je zapisala: »Zakaj so duše v človeškem
toku tako brezupno osamljene? Ker se
manj kot duše drugih tokov zavedajo
velike povezanosti vsega ustvarjenega.
Srce in oči zapro in ne slutijo, da hodijo
obkrožene s prijatelji.«
Tako prijateljsko se je nadaljevalo
tudi naše prednovoletno potepanje po
svečano okrašenem celjskem mestnem
središču, ki je pričaralo praznično
vzdušje in nas dodatno obogatilo po
prijetnem srečanju v Almini knjižnici.
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