
A Debreceni Városi Könyvtár Újkerti
Könyvtárában 2011. május 5-én, az esély-
egyenlõség világnapján konferenciát szer-
veztünk. A szakmai nap célja az volt, hogy a
könyvtárunkban öt éve indított esélyegyen-
lõségi programsorozat tapasztalatait, élmé-
nyeit megosszuk az érdeklõdõ kollégákkal,
és a saját példánkon keresztül segítsünk
mindazoknak, akik komolyan szeretnének
valamit tenni az esélyegyenlõségért, de nem
tudják, miként fogjanak hozzá, hogyan te-
gyék meg az elsõ lépést.

Mi már jól ismerjük a látás-, hallás-, és
értelmi sérültek világát, hiszen az elmúlt
években Debrecen város megannyi fogyaté-
kosokat ellátó intézményével sikerült napi
szinten mûködõ kapcsolatot kiépítenünk. Az
eltelt évek alatt nagyon sok szép pillanatot
éltünk meg együtt. Rendezvényeinkkel segí-
tettünk abban, hogy minél többen megismer-
jék a sérültek világát, és felhívtuk a figyel-
met arra, hogy a fogyatékkal élõ emberek is
képesek maradandó értéket létrehozni. 

Nagyon sokat tehetünk értük a saját mun-
katerületünkön, ha befogadjuk és elfogadjuk
õket. A könyvtári látogatásokkal számukra
az életnek egy új oldala nyílik meg, egy új
lehetõség, egy új környezet, egy új helyzet,
ami életük része lehet. S azzal, hogy a
könyvtárban otthonosan mozognak, teljes ér-
tékû olvasónak, könyvtárhasználónak érez-
hetik magukat, társadalmi beilleszkedésükért
is tettünk valamit. 

Az értelmi fogyatékosok csak gondozók
kíséretében látogatják a könyvtárat. Köl-
csönzésük a színes képeskönyvekre, egysze-
rû versekre, diafilmekre, a könnyen érthetõ
látványos videofilmekre és zenei gyûjtemé-
nyünkre terjed ki. Szeretik a manuális tevé-
kenységeket és a képi megjelenítést is, így
bevonhatjuk õket a hagyományõrzõ kézmû-
ves foglalkozásokba is.

A hallássérültek és siketek társadalmi in-
tegrációja nehezebb speciális kommunikáci-
ójuk miatt, ezáltal könyvtári ellátásuknak
sincsenek nagy hagyományai. Állományunk
viszont megfelelõ számukra: szépen illuszt-
rált, egyszerû, könnyen érthetõ szöveggel írt
mesekönyvek, feliratos DVD-k, diafilmek,
oktató CD-ROM-ok, számítógépek, inter-
net, színes gyermeklapok várják õket. Mind-
emellett még otthonosabban és biztonságo-
sabban érezhetik magukat nálunk, mert a
könyvtári eligazító feliratok mellé a siket
jelbeszéd által megjelenített ábrákat is kihe-
lyeztük. Fontosnak tartjuk azon szakiroda-
lom beszerzését is, mely segíti azokat a csa-
ládokat, oktatókat, akik siketeket nevelnek,
velük foglalkoznak.

A látássérültek és vakok könyvtári ellátá-
sának nagyobb hagyományai vannak, õk ma-
guk is bátrabban kommunikálnak, s ehhez
sokféle eszközt használnak. Gyakori a
gyengénlátó fiatalok körében az inter-
nethasználat. Pályázati úton nyert olvasó- és 
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nagyítógéppel tudunk azoknak segíteni,
akiknek otthonában ez a technikai eszköz
még nem áll rendelkezésre. Az elmúlt évek-
ben szép hangoskönyv-állományt alakítot-
tunk ki, és az öregbetûs könyvek beszerzésé-
re is külön figyelünk. A látássérültek sokat
olvasnak, rendszeresen kölcsönöznek. 

Az iskoláskorúak könyvtári foglalkozá-
sokon is részt vesznek, a felnõttekkel irodal-
mi esteket szervezünk.

Az eddigi tevékenységünkrõl mindig el-
ismerõen szólt Szentei Tamás, a városi ön-
kormányzat kulturális osztályának vezetõje,
az õ köszöntõ szavaival nyitottuk meg a
konferenciát.

A bevezetõ elõadás gondolatébresztõ be-
számoló volt, mely inkább csak lehetõség-
ként villantott fel néhány eseményt azok kö-
zül, melyek az Újkerti Könyvtárban már
megvalósultak és más könyvtár is bátran
vállalkozhat rájuk. 

Hogy milyen lehetõségeket kínálhat egy
könyvtár sérült csoportok számára? Például
bemutatkozást egy kiállítás, irodalmi vagy
zenés elõadás keretében. Könnyen és pénz
nélkül kivitelezhetõ, nekik pedig óriási él-
mény, hogy megmutathatják, mit tudnak. 

Hogy minél többet megtudhassunk sérült
embertársainkról, jó, ha tisztában vagyunk
azzal, milyen eszközök szükségesek ahhoz,
hogy õk is teljesebb életet élhessenek. Eh-
hez nyújt segítséget a látássérültek eszköz-
bemutatója.

A Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége (SINOSZ) és a Csimota Kiadó
közösen hirdetett rendhagyó tanórát, mely a
siketek világába engedett bepillantást a gye-
rekeknek. A kezdeményezés célja az, hogy
ne csak beszéljenek a fogyatékosság elfoga-
dásáról, hanem teremtsenek lehetõséget is a
találkozásra és a megismerkedésre. A prog-
ram bárki számára elérhetõ, ingyenes.

Ha már túl vagyunk a bemutatkozó elõ-
adásokon és megismerkedtünk, akkor szer-
vezhetünk különbözõ programokat akár
gyereknapra, a népmese napjára vagy ad-
venti idõkben, melyekre meghívhatjuk a sé-
rült csoportokat. A bábszínháznak mindig
nagy sikere van a fogyatékkal élõ gyerme-
kek és fiatalok körében, de csak ritkán jut-
nak el igazi bábszínházi elõadásra. Mindig
akad viszont olyan iskolai színjátszó csoport
vagy amatõr színtársulat, amelyik szívesen
tart elõadást ingyen, nekik lehetõség, ne-
künk pedig programkínálat lehet, ha van
elég helyünk.

Egy könyvtár a felnõttek számára gyak-
ran szervez irodalmi rendezvényeket, vers-
és prózamondó versenyeket, könyvbemuta-
tókat. Megtehetjük ezt úgy is, ha bevonjuk
pl. a látássérült felnõtteket. Õk általában na-
gyon örülnek, ha felléphetnek, szavalhat-
nak, megmutathatják magukat, és nagyon
kíváncsiak a világra, szeretik a rendezvé-
nyeket.

Rendezhetünk olyan speciális kiállítást
is, amit látássérültek is élvezhetnek. A ta-
pintható tárlathoz nem a hagyományos kiál-
lítótér a legalkalmasabb, de a könyvtári polc
oldala éppen megfelelõ magasságot és stabi-
litást biztosít, hogy a képeket a kezükkel fe-
dezzék fel látássérült barátaink.

A könyvtárak általában tartanak könyvtá-
ri órákat, foglalkozásokat. Nos, ezeket a
foglalkozásokat egy kicsit máshogy, de meg
lehet tartani az értelmileg akadályozott gye-
rekeknek is. Ez is egy lehetõség számukra,
hogy kitekintsenek a világra. A sérült cso-
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portokat az évszaknak és ünnepkörnek meg-
felelõ hagyományõrzõ és kézmûves foglal-
kozásokba is be lehet vonni. 

S ha már elég bátrak és felkészültek 
vagyunk, megpróbálkozhatunk a bibliote-
rápiával is, amihez meséket lehet feldolgoz-
ni bábbal, dallal, zenével. A varázsmesék
alatt nagyon szépen feloldódnak a gyenge és
középsúlyos szellemi fogyatékkal élõ fiata-
lok is.

Az évek során mindig jön újabb és újabb
ötlet arra, mit is tehetünk még fogyatékkal
élõ társainkért és velük együtt. Ha pedig már
osztoztunk a hétköznapokban, megoszthat-
juk velük az ünnepeinket is. Aztán egyszer
csak rájövünk, hogy észrevétlenül, lassan,
az életünk részévé váltak, mert számíthatnak
ránk, mi is számíthatunk rájuk, és bebizo-
nyosodott, hogy „együtt kerek a világ”.

Meghívott elõadónk, Sóron Ildikó bib-
lioterapeuta, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár (OIK) munkatársa a biblio-
terápiáról mint lehetõségrõl beszélt, amit
számtalan helyzetben lehet alkalmazni, akár
mentális és fizikai betegségben szenvedõk
és sérült emberek körében is.

Elmondta, hogy a könyvek, a mese gyó-
gyító erejét már évszázadok óta ismerik, a
módszert az emberiség megjelenésétõl fog-
va alkalmazzák. Írásos emlékeink már az
ókori keleti kultúrákból is vannak. Ma legin-
kább Nagy-Britanniában és a skandináv 
országokban, valamint az Egyesült Álla-
mokban közkedvelt technika az irodalomte-
rápia. Mesélt az OIK-ban útnak indult új
kezdeményezésrõl, a mûKINCSvadászatról
is, mely hónapról hónapra új felfedezésekre
hívja az érdeklõdõket. A foglalkozások so-
rán a szellem, a lélek megmártózik az érté-

kes irodalmi mûben, s ennek hatására az
egyénben az addig elfojtott gondolatok fel-
oldódhatnak, esetleg megsemmisülhetnek, a
hangsúlyok a helyükre kerülhetnek, a felhal-
mozódott terhek alatt szenvedõ lélek meg-
könnyebbülést élhet át. A csoportban lévõk
egészséges hõfokon ütköztethetik vélemé-
nyüket, ugyanarra az egy dologra koncent-
rálva. A lelki harmónia elérését célzó be-
szélgetés lehetõséget teremtett az önismeret
tágítására, a kommunikációs készség fej-
lesztésére, toleranciánk, empátiánk gyakor-
lására, és így hosszú távon hozzájárult az
egészséges énkép kialakításához, megta-
pasztalásához. 

Az elõadások után a résztvevõk saját ma-
guk is megtapasztalhatták a biblioterápia
hatását egy gyakorlati foglalkozás keretében
Kosztolányi Dezsõ Akarsz-e játszani címû
alkotásán keresztül. Aki vállalkozott a cso-
portmunkára és a vers alapján betekintett sa-
ját lelke rejtett zegzugába, az érezhette az
irodalom lélekfrissítõ erejét, vagyis azt,
ahogy „vérré válik az irodalom”.

Kárpáti Árpád Zoltán, a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetségének alelnö-
ke a siketek olvasási nehézségeirõl beszélt.
Elõadását Simon Istvánné jeltolmács fordí-
totta, így az érdeklõdõk közvetlen közelség-
bõl ismerkedhettek a siketek anyanyelvével,
a jelnyelvvel. Elmesélte saját történetét,
hogy milyen nehéz siketként hallók között
tanulni, helytállni. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a jelnyelv igen sokban különbözik az
írott és beszélt nyelvtõl, ezért a siketeknek
nagyon nehéz elsajátítaniuk az írást és az ol-
vasást. Szó esett a hallássérülés és a siketség
különbözõ típusairól, fokozatairól, a külön-
bözõ oktatási módszerekrõl, melyeket a ha-
zai speciális intézményekben alkalmaznak,
és a nemrég elfogadott új törvényrõl is. 

Az alelnök bemutatta azt a jelnyelvi
könyvtári programot is, melynek fõ törekvé-
se, hogy olvasni csalogassa a jelnyelvet
használókat. Egy-egy szépirodalmi mû szö-
vege olvashatóan megjelenik a DVD-n,
mindezt egy narrátor a jelnyelv és a mimika
eszközeivel közvetíti az olvasónak, így segí-
ti a mû pontos megértését. Az olvasás nép-
szerûsítésében az is segítség lehetne, ha a
könyvtárosok körében is többen lennének 
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azok, akik ismerik a jelnyelvet, így a kom-
munikáció akadálymentessé válhatna halló
és hallássérült között. Üdvözölte azt a lehe-
tõséget, amit az Újkerti Könyvtár nyújt sors-
társainak.

Kroll Zsuzsanna, a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének ér-
dekvédelmi vezetõje arra vállalkozott, hogy
feloldja a félelmet azokban az emberekben,
akik nem tudják, mit tegyenek, ha vakot lát-
nak. Rávilágított arra a problémára, hogy
sokan nem tudják, hogyan segíthetnek, ezért
inkább nem is próbálkoznak. Kísérõjével
megmutatta, mi is számukra a valódi segít-
ség és mi az, amit nagyon nem szeretnek.
Szituációs játékra invitálta a közönséget,
mely rávilágított arra is, milyen pontos in-
formációra van szüksége egy vaknak a tájé-
kozódáshoz. A látóknak minden egyértelmû,
hiszen a világról alkotott képük nyolcvan
százalékát látással nyerik, de a vakok csak a
többi érzékszervükre hagyatkozhatnak.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a látás-
sérültek boldogan olvasnának, de pl. Braille-
írással kinyomtatott könyvekkel – terje-
delmük miatt – nem lehet olyan meghitten
elvonulni, mint a hagyományos nyomtatott
könyvekkel, a hangoskönyvek pedig – bár
egyre jobban terjednek – nem kínálnak még
elég nagy választékot. Mindezzel együtt az
eddigi törekvéseket nagyon méltányolja.
Hangsúlyozta, hogy a vakok nem világtala-
nok, az õ világuk is éppoly színes, akár a mi-
énk, és õk abban a világban élnek teljes érté-
kû életet, amit õk tapasztalnak.

A konferencia végére mindenki felismer-
te, hogy minden ember egyforma: „Mind-
annyiunknak megvan a saját különleges hi-
bája. Mi mindannyian törött cserépedények
vagyunk. De ezek a törések és hibák, amik
mindannyiunkban megvannak, teszik az éle-
tünket olyan nagyon érdekessé és értékessé.
Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak,
amilyen, s a jót meglátni másokban.” 

Rendezvényünk a TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0060 – „Partnerek a tanulásban” pá-
lyázat keretében valósult meg. ■
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