
AUTIZMUS-KÖTETEK

✒✒  2007. december 18-án, az ENSZ

62/139-es határozata jelölte ki április 

2-át az autizmus világnapjának azzal a

céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az

autizmusra, az autizmus spektrumzavar-

ra, amely tízmilliókat érint a földön. 

A határozat kéri a tagállamokat, hogy

tegyenek lépéseket annak érdekében,

hogy az autizmust minél szélesebb kör-

ben megismertessék.

Ma Magyarországon megközelítõleg

minden századik ember vagy család

érintett az autizmusban. Ez egyben azt

is jelenti, hogy az intézményrendszer és

maga a társadalom is valós ismeretekre

szorul ezen a téren. Van már magyarul

is elérhetõ szakirodalom, de sokak szá-

mára nehezen elérhetõ egy ilyen értékû

könyv megvásárlása.

Ezért kérjük a könyvtárakat, vegye-

nek részt a társadalmi tájékoztatásban, a

figyelem autizmusra irányításában! Te-

gyék hozzáférhetõvé a magyar nyelvû

szakirodalmat és szervezzenek progra-

mot a témában!

Ehhez ajánljuk jó szívvel megvásár-

lásra az alábbi könyveket.

Az autista emberek családja számára, de

az egyes intézmények dolgozói számá-

ra is igen hasznos olvasmány Az autiz-

mus kézikönyve. Ez az egyetlen olyan

magyar nyelvû szakirodalom, amely

egy kötetben minden területre kiterje-

dõen és átfogóan tartalmazza az autiz-

mussal kapcsolatos tudnivalókat. Szak-

szerû válaszokat ad a mindennapok

kérdéseire az autizmussal kapcsolatban.

A szerzõk átfogóan ismertetik az

autizmus elméleti és gyakorlati tudniva-

lóit, kifejezetten azzal a szándékkal,

hogy az érintett szülõk, családtagok és

nem utolsósorban a pedagógusok szá-

mára adjanak fogódzót a mindennapi

problémák megoldásában. A kötetben

közérthetõen és könnyen áttekinthetõ-

en szólnak az autizmusról, a fogalom

meghatározásától a diagnózison keresz-

tül az esetleges gyógyszeres kezelésig

mindenrõl, ami az érintettek számára

fontos lehet, így például:

• az autizmus és a kapcsolódó autiz-

mus spektrumzavarok, mint az Asper-

ger-szindróma háttere,

• megbízható szûrési módszerek,

• gyakorlati információk a kiegészítõ és

alternatív terápiákról,
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• tanácsok a helyes oktatási programok

kialakításához,

• életkor-specifikus problémák kezelése.

Volkmar, Fred R. – Wiesner, Lisa A.: Az

autizmus kézikönyve. Amit minden

szülõnek, családtagnak és tanárnak

tudnia kell, Budapest, Geobook Kiadó,

2013, 696 oldal

Ára: 10 000 Ft

A következõ könyv az autista emberek-

rõl és társadalmi környezetükrõl szól:

szülõkrõl, családokról, civil szerveze-

tekrõl, intézményekrõl. 

Társadalomkutatók mélyedtek el az

alábbi kérdésekben: Milyen szerepet

játszottak az autizmus hazai ügyében a

civil mozgalmak, hogyan váltak egyre 

láthatóbbá az autizmussal élõ emberek

nehézségei? Ki számít autista embernek 

a közoktatás és az egészségügy rend-

szerében? Milyen utat jártak be azok

családok, amelyekben autista gyereket

nevelnek? Miképp vonható be az autista

személy a család vizsgálatába? Speciáli-

san az autista fiatalok problémáit tárták

fel a szülõk részvételével folytatott fó-

kuszcsoportos beszélgetések, valamint

az autista fiatalok munkaerõ-piaci elhe-

lyezkedését vizsgáló kutatás. A kötet ré-

sze az Autism - Europe nemzetközi civil

ernyõszervezet által kiadott írás, amely

az autizmusról szóló jelenlegi, tudomá-

nyosan igazolt, klinikai szakemberek ál-

tal széles körben osztott, az érintettek

és családjuk által is elfogadott tudást

igyekszik rövid és közérthetõ formában

összefoglalni.

Bognár Virág (szerk.): Láthatatlanok.

Autista emberek a társadalomban, Bu-

dapest, Scolar, 2010. 340 p.

Ára: 2950 Ft helyett 499 Ft

Ajánljuk még figyelmükbe honlapun-

kat (aosz.hu), ahol bõvebben tájéko-

zódhatnak az autizmusról, szerveze-

tünkrõl, Esõember címû folyóiratunkról,

ingyenes kiadványainkról, szülõsegítõ

hálózatunkról, helyi és regionális tag-

szervezeteinkrõl.

Figyelmükbe ajánljuk az Autisták Or-

szágos Szövetsége (AOSZ) országos

animátori hálózatának tevékenységét,

amelynek keretében képzett animá-

torok elõre kidolgozott program szerint

– Utazás az autizmus körül – Lehet-e

autista gyerek a padtársam? címmel –

végzik a tizenkét–tizennyolc éves kor-

osztály érzékenyítését. A foglalkozás
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célja az autizmussal élõ társak nehézsé-

geinek bemutatása, érzékeltetése saját

élményû játékos aktivitásokon keresz-

tül, ezáltal segítve az érintettekkel kap-

csolatos pozitív szemlélet és viszonyu-

lás formálódását, az irántuk érzett tole-

rancia és elfogadás növelését. 

A rendezvény jól beilleszthetõ a

könyvtárak tematikus heteinek, foglal-

kozásainak programjába, különös tekin-

tettel az autizmus közelgõ világnapjára.

A foglalkozások optimális létszáma

húsz–huszonöt, maximum harminc fõ,

idõtartama kétszer negyvenöt perc. To-

vábbi információ: Magdu Anita, tel.:

1/354-1073, animator@esoember.hu. 

A fenti kötetek megrendelhetõk az

Autisták Országos Szövetségénél. ■
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FIATAL ÍRÓK TÁRLATA

✒✒  2016. március 8-án 16 órakor nyílik a

Fiatal írók tárlata címû kiállítás az 

Országos Széchényi Könyvtárban. A ki-

állításon – amelyen a fiatal, tehetséges

tollforgatók mûveikkel, fotójukkal, élet-

rajzukkal és publikációs jegyzékükkel is

bemutatkoznak – a mûvészek eredeti

kéziratait is megtekinthetik a látogatók. 

A tárlatot Ferdinandy György író nyitja

meg. 

Közremûködnek: Kiss Barbara

(OSZK), Szöllössy Balázs (FISZ), Temesi

László újságíró, Szõnyi Endre antikvá-

rius, Urbán László ötletgazda és Déri

Eszter doktoranda.

A több mint egy hónapig megtekint-

hetõ kiállítás anyagát 2016. április 12-én

16 órakor Szõnyi Endre antikvárius ve-

zetésével a helyszínen árverésre bocsát-

ják. Az árverés bevétele teljes egészé-

ben a szerzõket illeti meg. 

Az aukció elõtt a kortárs fiatal írók

helyzetérõl pódiumbeszélgetés lesz,

amelyen közremûködik: Visy Beatrix

kritikus, irodalomtörténész, Boka László

irodalomtörténész, az OSZK tudomá-

nyos igazgatója, Kalapos Éva Veronika

(FISZ) és Fehér Renátó (JAK), valamint

Korpa Tamás (a FISZ elnökségének tag-

ja). Közremûködik: Ungvári Álmos.

A rendezvények fõvédnöke: Ferdi-

nandy György író.

Mindkét program kötetlen beszélge-

téssel fejezõdik be.

A programsorozat célja a civil mece-

natúra kialakulásának elõkészítése. ■

A rendezvénysorozat támogatói

Országos Széchényi Könyvtár, Fiatal

Írók Szövetsége, József Attila Kör,

Szõnyi Antikvárium, Argumentum

Könyvkiadó, KÜRT Információbiztonsá-

gi és Adatmentõ Zrt., Alexa Károly és az

Életünk folyóirat, Séllei Ferenc borász,

Pató Lajos és Pató Simon vállalkozó,

Temesi László újságíró, Urbán László

irodalomtörténész

További információ

www.oszk.hu, pr@oszk.hu


