
Május 8-án nyílt meg a Budapest, Könyves
Kálmán körúti Lurdy-házban a REHA Hunga-
ry 2003 Rehabilitációs Szakkiállí~ és Kon-
ferencia, amelynek alcíme (gyógyászati segéd-
eszközök minden betegségcsoportra és lehetõ-
ségek az életminõség javítására) utal a ren-

dezvény céljára.

-
A szervezõk: Magyar Orvos-

társaságok és Egyesületek Szövetsé-
ge (MOTESZ), valamint az Orvosi
Rehabilitáció és Fizikális Medicina
Magyarországi Társasága. A szerve-
zésben és rendezésben közremûkö-
dött az Autista Érdekegyeztetõ Fó-
rum, az Értelmi Fogyatékosok és Se-
gítõik Országos Érdekvédelmi Szövet-
sége, a Magyar Gyógytomászok Tár-
sasága, a Magyar Rákellenes Liga, a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége, a Mozgáskorláto-
zottak Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége, a Siketek és Nagy<;>thallók Or-

szágos Szövetsége.
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Ízelítõt adott a fogyatékkal élõk számára nyúj-
tott könyvtári programokból és szolgáltatásokból.
Önálló rendezvényeket is tartottak a standnál:

.május 8-án délután 2 órakor a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Könyvet házhoz szolgál-
tatását ismerhették meg az érdeklõdõk,

.május 9-én délelõtt II órakor a Fekete Sas
Kiadó öregbetûs könyveit Havas Katalin mutat-
ta be,

.május 9-én délután 2 órakor Reményik Lász-
lóval, az Akik a sötétben is látnak címû könyv
szerzõjével találkozhattak és beszélgethettek a
standhQz érkezõk.

A sok helyszínen zajló sokféle programra
szétszéledtek az érdeklõdõk, ezért is volt külö-
nösen jólesõ érzés tapasztalni a könyvtárosok
standja és az ott megismerhetõ könyvtári szol-
gáltatások iránti figyelmet, olykor rácsodálkozóérdeklõdést: 

"ilyen is van?" (fejõs)

A 27. oldalon: A könyvtárosok standján Havas Katalin
(FSZEK Központi Könyvtár),

Bartos Éva (Könyvtári Intézet)
és Móricz Nikolett (Szeged, Somogyi-könyvtál-j

A rendezvény plakátja

Akiállítótér

28. 

oldal: Reményik László író, mellette Bihari Zsuzsa
és Vörösné Jánosi Katalin könyvtárosok

(FSZEK Dagály utcai Könyvtár)

(A szerzõ felvételei)

Az Európai Bizottság kezdeményezésére 2003
a fogyatékosok európai éve lett, s ez alkalmat ad
a fogyatékkal élõk iránti társadalmi szolidaritás
növelésére, az esélyegyenlõség kiteljesedésének
elõsegítésére. A jeles éven belül is megkülön-
böztetett szerepet kapott május elsõ szombatja,
amely Magyarországon néhány éve az esély-
egyenlõség napja.

A háromnapos eseménysorozat május 10-ikén
az esélyegyenlõség napjának rendezvényeivel
zárult.

A kiáIIítótérben negyyennégy intézmény, cég,
vállalkozás mutatta meg, mit kínál a fogyatékkal
élõk életminõségének javítására.

Az elsõ napon szakmapolitikai kerekasztal-

beszélgetés zajlott Gyógyászati segédeszköz-el-
látás és az életminõség az európai uniós csatla-
kozás küszöbén címmel, a másodikon Magyar-
ország mindenkié?! összefoglaló címmel nem-
zetközi konferenciát tartottak a mindenki szá-
mára egyformán használható világ elméletérõl
és gyakorlatáFól, egy másik helyszínen pedig

egész napos gyógytornász-továbbképzés zajlott.
A záró, szombati nap az elsõ és a második szín-
padon a kultúra és a szórakoz(tat)ás jegyében
telt, a kiállítási terület fórumán szakmai szerve-
zetek mutatkoztak be, s gyakran csodaszámba
menõ életminõség-javulásról hallhatott a közön-
ség. Hogy mennyire széles területet ölelt fel a
program, arra jellemzõ a legutolsó szakmai elõ-
adás, amelyet dr. László Márta fõorvos tartott a

nemrégiben felfedezett,
Mátraderecskén feltörõ vul-
káni eredetû széndioxidról,
illetve hasznosítás áról az
érrendszeri és cukorbetegsé-

get gyógyító mofettában,
szárazrurdõben.

Ezer meg ezer szállal kö-
tõdnek a fogyatékkal élõk a
könyvtárhoz, könyvtári szol-
gáltatásokhoz, ezért sem ve-
tõdik fel a kérdés, mit mutat-
hat magáról egy, a könyvtá-
rakat képviselõ stand. Mert-
hogy ilyen is volt.

A Könyvtári Intézet és a
Publika Magyar Könyvtári
Kör bérelt kiállítási standot, I
ahol Bartos Éva a könyvtá- I
raktól bekért anyagok révén I
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