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Könyvtári és információs szolgáltatások testi fogyatékosok
számára
A testi fogyatékosok itt érintett öt nagy csoportjának
könyvtári és információs ellátásával foglalkozik a könyv.
A vakok és csökkent látóképességűek, siketek és nagyothallók,
szellemi fogyatékosok, aggok és mozgáskorlátozottak helyzete,
megítélése, a társadalommal való kapcsolata, sajátos igényei különleges felelősséget ruház
nak a könyvtárakra, amelyek más intézményekkel és szervezetekkel együtt jelentős
szerepet játszhatnak a testi fogyatékosok rehabilitációjában, abban, hogy minél teljeseb
ben kibontakoztathassák képességeiket.
Minden fejezetnek visszatérő témája a testi fogyatékosok társadalmi megítélésének
változása a hagyományos, lekezelő paternalizmustól — amely a fogyatékosok gyámosítását, segítését és „védelmét” hirdette — a modern szemlélet irányába, amely az egyenlő
lehetőségek megteremtésére, a fogyatékosok önálló, pozitív identitáskeresésére helyezi
a hangsúlyt. A gyámkodó buzgalom, akármilyen nemes egyéni indítékokból fakad, társa
dalmi összhatásában egyfajta megbélyegzést eredményez: a hátrányos helyzet stigmája
arra késztet, hogy az egyént kevesebbnek tekintsék mint embernek, olyasvalakinek, akit
gondozni kell, „segíteni a beilleszkedésben”. A stigma eltorzítja az érintett egyén önisme
retét, hatékonyan akadályozza őt önmegvalósításában. A paternalisztikus szemléletnek
egyenes következménye volt a történelem folyamán, hogy a fogyatékosokat elszigetelt
intézményekben tartották, szinte karanténba zárták.
A modern pszichológia, pedagógia, szociálpszichológia stb. felismerései és a szerve
zetekbe tömörült fogyatékosok és hozzátartozóik szívós küzdelme fokozatosan megvál
toztatja ezeket a szemléleti korlátokat. A testi fogyatékosok jogaira, rehabilitációjára
vonatkozó törvények az USA-ban az elszigetelés, különválasztás helyett egyre inkább
a természetes lakóhelyi környezettel és közösséggel való integrációt szorgalmazzák. Az új
attitűd még a szóhasználatot is módosítja: kiszorul a „nyomorék” , a „beteg” és a „fogya
tékos” szavak angol megfelelője, és terjed a szenvtelenebb „handicapper” (kb. „hátrány
nyal küzdő”) terminus.
Mindebből az következik, hogy a könyvtáraknak kritikusan kell vizsgálniuk minden
olyan társadalmi programot, törvényt, szervezetet és hatóságot, amely az embereket
gyámolítandó alanyoknak tekinti. Meg kell szabadulniuk a paternalizmus táplálta míto
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szóktól és előítéletektől, amelyek akadályozzák a testi fogyatékosok helyzetének és
törekvéseinek reális megítélését.
A szerző különösen öt tévképzetet bírál. Nem szabad elvárni —írja —, hogy a fogya
tékosok állandóan hálásak legyenek mindenért, amit a társadalom tesz értük. Az egyenlő
lehetőségek biztosítása minden ember számára ugyanis nem különleges érdem. Tévedés,
hogy a fogyatékosok kivétel nélkül vagy többségükben „jóságos” személyiségek; az embe
ri jellemnek és magatartásnak éppoly széles skáláját mutatják, mint bármely más nagy
csoport. Az sem igaz, hogy nagyobb empátiával, megértéssel viseltetnek más „szokásos
tó l” elütő egyének iránt, mint az átlagember. Illúzió, hogy a velük való foglalkozás mindig
felemelő és csodálatos élmény. Mint az emberekkel való foglalkozás általában néha föl
emelő, gyakran kiábrándító, unalmas, fárasztó vagy fájdalmas. Az emberi helyzet tárgyi
lagos ismerete a munkát kevésbé romantikussá, de kivitelezhetőbbé teszi. Az „imádok
a fogyatékosokkal dolgozni” állítás mögött meghúzódó pszichológiai motívumokat
alaposan meg kell vizsgálnia mindenkinek, aki könyvtári programot vagy továbbképzési
programot szervez bármely fogyatékos csoport érdekében. Végül, tévednek, akik azt
hiszik, hogy kívülállók teljes mértékben azonosulhatnak a fogyatékosokkal. Megérthetjük,
mit jelentenek egyes hátrányok, de az élményt a maga teljességében és minden következ
ményével csak az érintett élheti át, ezért a könyvtárosoknak nem szabad sem a fogyatékos
egyén, sem a csoport hivatalos szóvivőjévé előlépnie. Sok szakember hangsúlyozza a pár
huzamosságokat a testi fogyetékosok és más hátrányos helyeztű és kisebbségi csoportok,
például az amerikai feketék problémái, törekvései között.
A testi fogyatékosok jogi helyzetét tárgyalja a 2. fejezet. A 3—7. fejezet különkülön szól az öt hátrányos csoport sajátos problémáiról és könyvtári ellátásáról. A „vak
ság” , „nagyothallás”, „szellemi fogyatékosság” stb. definícióit mérlegelve a szerző
hangsúlyozza, hogy a hátrányoknak, képességeknek és igényeknek az egyes csoportokon
belül is rendkívül széles a skálája, majd sorra veszi és bírálja a tárgyalt csoporttal kapcsola
tos sztereotip előítéleteket és magatartásokat. Rövid történeti áttekintést kapunk minden
csoport könyvtári ellátásának alakulásáról, ide értve az ügy érdekében legtöbbet munkál
kodó szervezetek és hatóságok tevékenységének fő irányait és eredményeit. A velük való
együttműködés a könyvtárak számára elengedhetetlen, így logikus, hogy a könyv terjedel
mének negyedét „a fogyatékos egyéneknek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek” jegyzéke
teszi ki. A mintegy 300 (válogatott!) címet tartalmazó lista feltünteti a szervezetek nevét,
címét, profilját és kiadványait is.
A legrészletesebbek az egyes csoportok által igénybe vehető dokumentumokat,
segédeszközöket és szolgáltatásokat ismertető alfejezetek („öregbetűs” [nagy betűs]
könyvek, Braille-írású gyűjtemények, a legváltozatosabb auditív, illetve vizuális eszközök,
olvasógépek, a testi fogyatékosoknak szóló időszaki kiadványok, könyvtári rendezvények
stb). A modern technika által kínált új lehetőségek joggal nevezhetők forradalminak —,
ám sajnos bevezetésük költségei is. Szegényebb országokban az egyszerűbb elektronikus
csodák fokozatos alkalmazása is jó ideig csak centralizált keretekben képzelhető
el —, s éppenséggel nem áll összhangban a decentralizáció, a széles használó közönséggel
való integráció modern elveivel.
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Csapó E.

Mind az öt fejezet tartalmaz a szolgáltatásokkal, illetve fejlesztésük módozataival
kapcsolatos módszertani útmutatásokat, továbbá az e kérdésekről a legutóbbi időkben
kidolgozott országos könyvtári irányelveket, normatívákat.
A könyv a felsorolt témáknak nem kimerítő, monografikus tárgyalására, hanem
csupán fölvetésére, körvonalazására, logikus rendszerbe foglalására törekszik, és megadja
a rájuk vonatkozó irodalmat. A fejezetekhez csatolt, kritikai véleményekkel ellátott
irodalomjegyzékek alig rövidebbek a szöveges részeknél, így a kötet, melyet név- és tárgy
mutató egészít ki, nemcsak praktikus kézikönyvnek és egyetemi tankönyvnek tekinthető
(az előszóban megfogalmazott szerzői óhaj szerint), hanem bibliográfiai tanulmánynak,
sőt kutatói kalauznak is.
A részletesebb tartalmi ismertetés helyett —amely épp oly reménytelen vállalkozás
lenne, mint egy lexikon esetében —be kell érnünk néhány tény és gondolat kiemelésével,
amely érzékelteti a testi fogyatékosok könyvtári ellátásának Egyesült Államok-beli szín
vonalát, és amelyek nálunk is megszívlelendők.
„A könyvtári szolgáltatásnak be kell töltenie ugyanazt a feladatot a vakok és csök
kent látóképességűek számára, mint amit a normális látásüak számára betölt”, szögezték
le az American Library Association irányelvei már 1966—67-ben. A Library of Congress
Vakok és Mozgássérültek Részlege által szervezett egyik program célja „képessé tenni
a könyvtárosokat bárhol az országban, annak gyors megállapítására, hogyan férhetnek
hozzá valamely műhöz a vakok és egyéb fogyatékosok számukra használható formában”.
A részleg 18 kijelölt regionális központtal rendelkező hálózatra támaszkodik, 1978-ban
félmillió testi fogyatékos egyénnek csaknem 14 millió kötetet kölcsönzött ki, és országo
san, minden típusú könyvtárban igyekszik előmozdítani a fogyatékosoknak nyújtott
szolgáltatások fejlesztését. (Természetesen hang- és képanyagot, sőt lemezjátszóberende
zéseket is kölcsönöznek.)
Az időseknek nyújtott könyvtári szolgáltatások helyzetéről már 1972-ben országos
felmérést készített a Clevelandi Közkönyvtár, és a tennivalókat ennek alapján
határozták meg.
A könyvtáraknak alaposan ismerniük kell tényleges és potenciális olvasóközönségü
ket, írja „Záró gondolatok” fejezetcím alatt a szerző. Más szervezetekre támaszkodva és
saját aktíváik segítségével el kell jutniuk a testi fogyatékosokhoz, hogy megnyerjék őket.
A testi fogyatékosok könyvtári és információs ellátása a társadalom szempontjából
egyáltalán nem olyan periférikus kérdés, mint sokan gondolják. A különböző sérüléseket,
baleseteket, a terhességet, operációk utáni lábadozást és huzamosabb betegségeket is szá
mítva a mozgásukban korlátozottak csoportjába — az élet valamilyen szakaszában —
a lakosságnak csaknem ötven százaléka beletartozik. Többségünk megöregszik. (Köztu
dott, hogy Magyarországon viszonylag magas és továbbra is nő a nyugdíjasok aránya.)
A könyvtári ellátás ez irányú javításának előnyeit az USÁ-ban már költség-haszon alapon
is kimutatják.
Nem periférikus a kérdés azért sem, mert a legszorosabban összefügg az „egyenlő
lehetőségek mindenki számára” elvvel, amely szocialista elkötelezettségünk lényegéből
fakad. A testi fogyatékosok önmegvalósítása nálunk elvileg kevesebb társadalmi —politi
kai korlátba ütközik, mint „odaát” . De sokat kell még tennünk azért, hogy a gyakorlati
intézkedések és végrehajtásuk terén — mutatis mutandis —jól álljuk az összehasonlítást.
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