
A Publika Magyar Könyvtári Kör 2003. május
30-ára konferenciát_szervezett Fogyatékkal élõ
emberek a közkönyvtárakban. Követelmények és
lehetõségek az információs technol6gia tarsa-
dalmában címmel. Helyszíne a szolnoki megyei
könyvtár volt.

A szervezõk célul választották, hogy széles
körben megismertessék az európai könyvtárfej-
lesztési politikát, a hazai kiemelt fogyatékos-
programokat, a könyvtárak elektronikus szolgál-
tatásaira való felkészítést, a könyvtári szolgálta-
tások fejlesztésének társadalmi, pszichológiai,
technológiai szempontjait, hogy fórum kereté-
ben lehetõséget nyújtsanak a speciális tréninge-
ken felkészült könyvtárosok és a fogyatékkal élõ

felhasználók képviselõinek eszmecseréjére.
Tokajiné Demecs Erzsébetnek, a Szolnok Me-

gyei Közgyûlés alelnökének megnyitója után dr.
Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma könyvtári osztályának vezetõje
Modern közkönyv~ári szolgáltatások, európai
, I

t4~C

trendek, hazai stratégia címmel tartott elõadást,
amelyben kiemelte, hogy a szaktárca az esély-
egyenlõséget a könyvtári állomány, a szolgálta-
tások és a társadalmi integráció szempontjából
vizsgálja, és mindent megtesz a pénzügyi háttér
megteremtéséért. Az elégedett könyvtárhaszná-
lóért dolgozunk -fogalmazott.

I~' Jenny Glayzer, az
, Essex Localities and

: Development Mana-
ger Libraries munka-
társa volt a követke-
zõ elõadó, aki az
essexi könyvtárháló-
zat tevékenységét, a
fogyatékkal élõ embe-
reknek nyújtott szol-
gáltatásokat mutatta
De. Elõadásában szó

esett a fogyatékosság társadalmi modelljérõl,
amely igazolja tevékenységüket, a fizikai, intel-
lektuális és virtuális hozzáférésrõl, a képzésrõl
és a fõ irányokról, amelyek alapján dolgoznak.
Egyebek mellett egy új modellrõl szólt, misze-
rint nem a fogyatékkal élõkre, hanem a környe-
zetükre kell koncentrálni, hiszen éppen az innen
jövõ negatív hatások teszik õket fogyatékossá.

Továbbmenve: ne a könyv-
tárosok határozzák meg, mit
tudnak tenni a fogyatékoso-
kért, hanem õk maguk
mondják meg, mire van

szükségük.
Az Országos F ogyaté-

kosügyi Tanács titkára,
Végh Miklósné Országos
programok a fogyatékkal
élõ emberek érdekében cím-
mel az 1998-as esélyegyen-

Az elnökségi asztalnál:
a házigazda, Bertalanné

Kovács Piroska

könyvtárigazgató,
Tokajiné Demecs Erzsébet

és dr. Skaliczki Judit
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Fent: A fórumon Bertalanné Kovács Piroska
és dr. Nagy Attila moderátor
Lent: Az elsõ sorban középütt Pál Zsolt
és Takács Péter ..
(Fotók: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár)

te: "a kis nemzetek egyetlen lehetõsége a minõ-
ség", s Bibó Istvánt: "egy demokrácia minõsé-
gét az dönti el, hogyan bánik a kisebbségekkel".
Mindezeket annak kapcsán, hogy személyes vé-
leménye szerint nem igazán vagy csak nagyon
lassan megy végbe a szemléletváltás a fogyaték-
kal élõk életminõségének, esélyegyenlõségének
javításában. Példaként említette a rokkantak szá-
mára fenntartott parkolókat, amiket õk használ-
hatnak legkevésbé, mert vagy elfoglalják a nem
rászorul tak, vagy egyszerûen elfelejtenek ilyet
kijelölni még a közintézmények, minisztériumok
szomszédságában is.

A fórumot számtalan hozzászólás gazdagítot-
ta mind a könyvtáros ok, mind a fogyatékkal élõk
részérõl.

lõségi törvény
nyomán létrejött
tanács tevékeny-
ségérõl szólt.
Munkájuk ered-

ményeként egy
évvel késõbb,
1999 decemberé-
ben került az Or-
szággyûlés elé az
országos fogyatékosügyi program, amelyet el is
fogadtak (100/1999. /XII. 10./ OGY határozat
az Országos Fogyatékosügyi Programról), mi-
közben létrejött a Fogyatékosok Esélye nevû köz-
alapítvány is.

Bobokné dr.
Belányi Beáta

egyetemi adjunk-
tus A hátrányos
helyzet. történeti
megítélése és tár-
sadalmi elfogadá-
sának változása
címmel tartott fi-
lozofikus mélysé- ..
gû elõadást, amelynek egyik leglényegesebb ele-
me: a hátrányok kompenzálása helyett az esély-
egyenlõség megteremtését, a szolidaritás társa-
dalmi élményének hangsúlyozását tartja fontos-
nak. "Az esélyek egyensúlyának megteremtésé-
re jó megoldásnak látszik az a szakmai összefo-
gás, amelyikben huszonhat ország tesz kísérletet
arra, hogy növelje a társadalom információs kom-
fortját. A Publica/Pulman projekt keretén belül,
az esélyegyenlõség szolgálatában következete-
sen növeli az információhoz való jutás formáit
és színvonalát. Az együttmûködésben minden
tenni kész erõ részt vesz, a hivatalos könyvtár-
ügyi politika és az államigazgatás megfelelõ
szervei csakúgy, mint a civil társadalom és a
közgyûjtemények jelentõs része. Ez a szemléleti
váltás, hogy kompenzálás helyett az esélyek
egyenlõségét kell biztosítanunk, megerõsítette a
közgyûjteményi összefogás szükségességét is. A
leglényegesebb azonban a társadalom számára
fontos értékek egyeztetése és elfogadása, társa-
dalmi konszenzus nélkül kisebb a siker lehetõ-
sége" -mondta.

A délelõtti elõadásokat fórum követte, a1:t?ely-
nek moderátora dr. Nagy Attila (Könyvtári Inté-
zet) volt. Bevezetõjében Klebelsberg Kunót idéz-
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hozzá 

szükséges program is letölthetõ innen, s
ez már nem gépies, hanem intonált hangon teszi
, hozzáférhetõvé az ol-

vasnivalót. A honlap ot
a Magyar Könyvklub
üzemelteti.

A konferencia aján-
lástervezet elfogadásá-
val zárult, ezt Eü/édi
Ferencné ismertette a
résztvevõkkel. (F. L.)

A "FOGYATÉKKAL ÉLÕ EMBEREK
A KÖZKÖNYVTÁRAKBAN"

címmel2003. 
május 30-án Szolnokon megrendezett

konferencia

ajánlásai

Hozzáférés a tudomány, a kultúra forrásaihoz

Kormányzati, regionális és helyi együttmûködõ
hálózatok kiépítésével és mûködtetésével elõ kell
segíteni a lehetõ legteljesebb hozzáférést a könyv-
tárak információs forrásaihoz a társadalom minden
tagja számára -tekintet nélkül a személyes korlá-
tozottságra -, az egyetemes információs jogok ér-
vényesülésének érdekében. Az együttmûködõ irá-
nyító szervezeteknek, intézményeknek, társadalmi
szervezeteknek közös fejlesztési projekteket kell
indítaniuk a szellemi és anyagi erõk jobb kiaknázá-
sával és felerõsítésévei, az információs technológia
társadalma lehetõségeinek eredményesebb felhaszná-
lására, az információs szükségletek kielégítésére.

A könyvtári szolgáltatások kiterjesztése és minõségi

javítása

A könyvtárak fenntartói és irányítói gondoskod-
janak arról, hogy minden könyvtárhasználó saját ál-
lapotának természetes módján tudja igénybe venni
a könyvtári szolgáltatásokat. A környezet kialakítá-
sa során különös gonddal figyeljenek a hátrányos
helyzetben lévõ emberekre és igényeikre, technikai

és technológiai alternatív megoldásokkal, minõségi
fejlesztéssel segítsék elõ, hogy teljes jogú felhasz-
nálóként vehessék igénybe mind a hagyományos,

mind az elektronikus szolgáltatásokat.

Felkészültség, képzés, továbbképzés

A könyvtári szakemberek a szükséges ismere-
tek birtokában tudatosan foglalkozzanak a fogyaték-

kal élõ emberekkel. Az informatikus könyvtáros alap-
és továbbképzési programok különbözõ szintjein
intézményesen be kell építeni a tananyagba azokat
az ismereteket, amelyek a fogyatékkal élõ emberek
minõségi könyvtári ellátásához szükségesek, felhasz-
nálva a nemzetközi tapasztalatokat és megoldásokat.

Azok a könyvtárak, amelyek fizikailag és intel-

lektuálisan képesek megfelelõ szolgáltatást nyújtani
a fogyatékkal élõ emberek számára, alkalmasabbak
minden más olvasójuk számára is!

I

Délután bemutatók
következtek. Dr. Ara-
tó András (KFKI be-
széd- és rehabilitáció- I
tecnológia laboratóri- i

um) az általuk kidol-
gozott hibrid könyvek-
rõl szólt. Látássérültek
számára az 1960-as
évek eleje óta olvasnak
fel könyveket kazettára a vakok szövetségében. A
számítógépek mai fejlettsége már lehetõvé teszi,
hogy a hangrögzítés ne ~alóg módon egy magnó-
val, hanem egy haiígkártyával, digitálisan történ-
jék, ezért születhetett meg a digitális hangoskönyv
ötlete. A felvett anyag a könyv írott (HTML-szeru)
változatával együtt egy CD-re kerül, s a kimondot-
tan erre a célra kifejlesztett olvasóprogram segítsé-
gével meghallgatható, illetve a képernyõn el is
olvasható. A szoftver alapszolgáltatásait úgy ter-
vezték meg, hogy a számítástechnikához nem so-
kat értõ felhasználók is hamar elsajátíthassák azo-
kat. Ennek jegyében egyetlen billentyû (az enter)
lenyomásával meg lehet hallgatni az egész CD
hanganyagát. A prograri1 számos praktikus, a gya-
korlatban jól használható, kényelmes szolgáltatás-
sal rendelkezik. A hibrid könyv elnevezés onnan
származik, hogy a tárolt információ kétféleképpen
is meghallgatható. Egyrészt az elõre felvett emberi
hangon, másrészt pedig beszédszintézis segítségé-
vel. Az utóbbi mód lehetõséget nyújt például sza-
vak hangonkénti meghallgatására. (Egy ilyen hib-
rid könyvet kézhez is kaptunk a konferencián. Lásd
a 30. oldalon!)

Pál Zsolt informatikus és Takács Péter újság-
író (mindketten látás sérültek) " Vakosított" inter-
nettartalmak címmel tartott bemutatót, s egy
nagyon fontos kívánságot is elmondott. Csekély
figyelem kell hozzá mindösszesen, hogya hon-
lapok készítõi gondoljanak honlapjaik szerkesz-
tésekor a vakokra, akik a felolvasóprogram se-
gítségével tudják megszólaltatni a számítógép
monitorán megjelenõ szövegeket, s ily módon
hasznosítani az ott fellelhetõ információkat.
Apróság, hogy pl. az ott rendszerint grafikával
elfedett e-mail cím is elõbukkanjon az átpásztá-

zás során...
Fejõs László (Könyvtári Intézet) egy (tapasz-

talata szerint) kevéssé ismert honlapra; a Világ-
hallóra hívta fel a figyelmet. Itt bõvülõ kínálatot
találni felolvastatható szépirodalmi mûvekbõl. A
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