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A közmûvelõdés
intézményei az
esélyegyenlõség színterei*

Az elõadás címében a közmûvelõdés intézmé-
nyei szerepelnek, melyek közül a könyvtárról,
fõként a saját könyvtáramnak, a FSZEK VI./2.
Terézvárosi Gyermekkönyvtárának tapasztalata-
iról beszélnék többet.

A különbözõ közmûvelõdési intézmények
egyre inkább foglalkoznak a valamilyen módon
hátrányos helyzetben lévõ lakossággal. Ennek az
az oka, hogy nem csak hazánkban, hanem a vi-
lág más országaiban is növekedett a rokkantak
és a különbözõ fogyatékossággal rendelkezõk
száma és aránya. E növekedést sok minden be-
folyásolja: demográfiai, egészségügyi tényezõk,
az életkörülmények, a társadalombiztosítási ren-
delkezések változása – jogkiterjesztés –, tudo-
mányos-technikai fejlõdés stb. A demokratikus
intézményrendszer kialakulása, a piacgazdaság-
ra való áttérés, a szociális ellátórendszer törvé-
nyi megalapozottságának megszületése elõnyök-
kel is járt és hátrányt is okozott a fogyatékkal
élõknek. A fogyatékkal élõknek az átlagnál na-
gyobb szükségük van – esetleges jövedelmük
mellett is – olyan szociális jövedelmekre, ame-
lyek kompenzálják a fogyatékosság tényébõl
következõ többletköltségeket. Az aktív korúak
munkavállalási esélyei lényegesen rosszabbak a
lakosság többi részénél. Magas az eltartottak
száma is, körülbelül nyolc százalék. Iskolai vég-
zettségük is alacsonyabb, döntõ többségük leg-
feljebb az általános iskola nyolc osztályát végzi
el. Ma még jellemzõen elsõsorban a család ügye
a fogyatékos gyermekek iskoláztatása, közleke-
désük épületen belül és kívül, sok múlik anyagi
teherbíró képességükön. Fõképpen az egyedül
élõk vannak nehéz helyzetben, mivel ellátásukat
maguknak kell megszervezniük. A területi és

települési egyenlõtlenségek is fokozottan sújtják
õket.

Az ENSZ már 1975-ben deklarálta a fogyaté-
kos emberek gazdasági és társadalmi biztonság-
hoz, azaz a megfelelõ életszínvonalhoz, a foglal-
koztatáshoz, a családban éléshez, a társadalmi
életben való részvételhez, a szabadidõs tevékeny-
séghez fûzõdõ jogát.

Az Európai Unióban az 1997-es Amszterdami

szerzõdés döntõ fontosságú. A szociális integrá-
ciót a közösség céljainak meghatározó eleme-
ként fogalmazták meg: az Európai Unió „…
olyan intézkedéseket hozhat, amelyek a nemre,
fajra vagy etnikai hovatartozásra, vallásra vagy
meggyõzõdésre, fogyatékosságra, korra vagy
szexuális irányultságra alapított mindenfajta
megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében
szükségesek.”

Az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus
2002-ben, Madridban a következõ lényeges té-
telt mondta ki: „A befogadó társadalom alapja
a diszkriminációmentességgel párosuló pozi-
tív cselekvés.”

Így lett 2003 az európai fogyatékos emberek
éve és született meg A fogyatékkal élõk életmi-

nõségének javítása: a teljes körû részvételre irá-

nyuló és annak révén mûködõ politika erõsítése

címet viselõ politikai nyilatkozat is, amelynek
egyik fõ gondolata: „A fogyatékos emberek he-
terogén csoportot alkotnak. Mint a társadalom
minden rétege, a fogyatékos emberek is igen
sokrétû csoportot képeznek, és csak az a szak-
mapolitika sikeres, amely tiszteletben tartja ezt a
sokféleséget.”

A fogyatékos emberek nem jótékonykodást,
hanem esélyegyenlõséget akarnak – fogalmazza
meg a Madridi nyilatkozat.

Mi, könyvtárosok és más közmûvelõdési in-
tézményben dolgozók ezeknek a gondolatoknak
a jegyében kell, hogy tevékenykedjünk. Erre
példa az a könyvtár, ahol én is dolgozom. A Teréz-
városi Gyermekkönyvtár a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár hálózatának legnagyobb önálló gyermek-
könyvtára. Pesten, a hatodik kerületben mûködik
1961 óta. Megnyitásától kezdve fogad hátrányban
szenvedõ csoportokat, kisegítõ iskolásokat.

*Elhangzott a Magyar Könyvtárosok 2004. évi vándorgyûlé-

sén
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Az elmúlt tizenhárom év tapasztalatairól beszél-
nék, amelyek egybeesnek az én ottlétemmel is.

1992: A kisegítõ iskolások tankönyveinek
beszerzése (1–8. osztály);

 a Kamasz panasz foglalkozássorozatban film-
vetítés és beszélgetés a másságról;

 az Amit tudni akarsz a szexrõl és a Drog és

kábulat elnevezésû foglalkozássorozatba szociá-
lis munkások (akkor még nem használt fogalom!)
bevonása.

1992–1999: Óvodás Klub minden hó elsõ
keddjén – fõleg nagycsaládosok részvételével.

1993: Országos rajzkiállítás a Diszlexia Egye-
sület szervezésében.

1995–1996: Lelki mentálhigiéniai foglalkozás-
sorozat ötödikeseknek Koncz Kamasz-kapaszko-

dó címû kötete alapján. A mûvészeti részéért
Torma Edit, az agykontroll gyakorlatokért Baghy-

Bátor Teréz volt felelõs.
1996: Belvárosi könyvtári napok (ma: fõvá-

rosi könyvtári napok), konferencia „A jövõ ol-

vasója” a gyermek címen.  A gyermekek olva-
sási nehézségeirõl Csabai Katalin beszélt, és
nagy vitát kavart Fogarassy Miklósnak A kultu-

rális esélyegyenlõség utolsó színterei a közkönyv-

tárak címû elõadása.
1997. október 17-én 15 órától október 19-én

24 óráig: Folyamatos felolvasás Mikszáth Kál-

mán mûveibõl, melyre a kerület értelmi sérült
napközis tagjai is eljöttek. Az olvasni tudók fel-
olvastak, videofelvétel is készült. A hangkazet-
tákhoz kis magnót is kölcsönözhettek olvasóink
a Goethe Intézet jóvoltából.

1998: A könyvtár felújítása után nagyítókat
szereztünk be helyben használatra és kölcsönzésre
is. Ennek költségeit a könyvtárosok vállalták.

2000: Folyamatos felolvasás magyar szerzõk-
tõl nyolcvan órán keresztül. A vakok és gyengén
látók számára is lehetõvé tettük a felolvasást,
errõl is videofelvétel készült, melyet a helytörté-
neti anyagunkban lehet megtekinteni.

A város több pontjáról érkeztek csoportok
különbözõ kézmûves, irodalmi, könyvtárhaszná-
lati foglalkozásokra ebben az idõben is, de ezek-
rõl most nem ejtenék szót. A kerületben mûködõ
Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Ott-
hona (TERÉZÉNO) és a Csupaszívek Társasága
(a Down Egyesület jogutódja) az a két szerve-
zet, amelyekkel szorosabb kapcsolatot épített ki
könyvtárunk.

A TERÉZÉNO 1993-ban alakult, Mattya-

sovszky Zsófia vezetésével. 1996-ban adtunk
helyet a Mit tudok a súlyos értelmi fogyatéko-

sokról címû kerületi rajzverseny anyagának.
Gyógypedagógiai ügyeletet tartottak az otthon
munkatársai, a látogatók egy kis irodalomjegy-
zéket kaptak a témáról. Az eredményhirdetés a
Kolibri Színházban volt.

1997-ben Egy különös hely címen tartottunk
vetítést és elõadást. Bemutattuk az angliai értel-
mi sérült emberek életét, a velük való szakmai
munkát, levetítettük a BBC dokumentumfilmjét.
Ezt az elõadást a kerület több intézményében is
megtartották. A könyvtárosok érdeklõdése saj-
nos igen csekély volt.

1998–1999: Drámapedagógiai és kézmûves
foglalkozások révén végzett közmûvelõdési te-
vékenység – elemi szakmai ismeretek a gyógy-
pedagógia körébõl. Közös pályázat egy kerületi
iskola nyolcadikos tanulói és az otthon fiataljai
együttlétére. A találkozások többféle problémát
felvetettek minden résztvevõnek.

Két nyílt nap is volt könyvtárunkban, ahol a
napközi fiataljai bemutatták kézmûves tudásu-
kat, együtt lehetett dolgozni velük, közösen le-
hetett tornázni, és vásárt rendeztünk az általuk
készített tárgyakból. 2003-ban más intézmények
is a vendégeink voltak, s ez az alkalom a fogya-
tékosok európai évének magyarországi megnyi-
tója is volt egyben. Az érdi otthon dolgozóinak
mottója: „Minden ember unikum” – tökéletes
megfogalmazás.

Természetesen az otthon tagjai is járnak
könyvtárunkba, voltunk együtt kirándulni, tíz-
éves születésnapi ünnepségükön mi is ott vol-
tunk. Jó velük!

A Csupaszívek Társaságával, a Down Egye-
sület jogutódjával 1998 végén kezdtünk együtt
dolgozni. 1999 márciusában nyitottuk meg a
„szülõk polcát”, amely a gyermekek és nevelé-
sük problémáiról, krónikus betegségekrõl és fo-
gyatékosságról szóló, szülõknek, segítõknek és
talán a szakembereknek is útmutatóul szolgáló
kiadványok gyûjteménye. Ezekrõl nyomtatott
lista is készült, kedvcsinálónak. 2002-ben vide-
ofilmekkel is bõvült a választék, különbözõ be-
tegségekrõl, megelõzésükrõl. A könyvanyag je-
lenleg számítógépes feldolgozás alatt áll. Olva-
sóink folyamatosan kölcsönzik ezeket, már a
FSZEK számítógépes rendszerébe is bekerültek,
így mindenki számára hozzáférhetõk.
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Kapcsolódó szolgáltatásként szerdánként egy
szakember, Csató Zsuzsa fogadja az érdeklõdõ-
ket. A társaság révén értesülünk a legfrissebb
szakmai tudnivalókról, konferenciákról, kezde-
ményezésekrõl. Ezt nagyon fontosnak tartjuk,
köszönet érte.

Mi minden lehet még a tarsolyunkban, ami
csökkenti a hátrányokat? A könyvtárosok nyi-
tottsága, saját elõítéleteink legyõzése, megfelelõ
kontaktus kialakítása, az elõadásom elején vallott
elvek alkalmazása, érdekvédelem – különösen a
gyerekek esetében –, és persze pénz is gépesítésre,
akadálymentesítésre, továbbképzésre stb.

Másfelõl különbözõ módszerek, amelyeket
alkalmazva közelebb visszük a könyvtár életét,
szolgáltatásait, a könyveket a felhasználókhoz.
Ilyen például a bábozás, a meseposztócska hasz-
nálata, a könyvdominó, a memóriajáték, a vásári
képmutogató, az állóképek készítése, eljátszása.

Nagyon fontos, hogy a rólunk szóló tudniva-
lókat egyszerûen és érthetõen fogalmazzuk meg,
használjunk piktogramokat, melyeket az olvasni
nem tudó is megért, valamint az, hogy az aka-
dálymentesség természetes legyen, a számítógé-
peken felhasználóbarát programok legyenek – a
fogyatékossághoz alkalmazkodva. És még
mennyi minden! Van tehát feladat bõven.

Saját tapasztalatomra alapozva vallom Antoine

de Saint-Exupéry gondolatát: „Mert sokszor a
mosoly a lényeg. A mosollyal fizetni lehet.  A
mosollyal kárpótolni lehet. A mosollyal lehet
életet adni. És van mosoly, melyért meghal az
ember.”

Kucska Zsuzsa

A jászok és a kunok
földjén

Ez év nyarán kezdte meg a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete (MKE) Helyismereti Könyvtá-
rosok Szervezete (HKSZ) éves konferenciáinak
második dekádját. Az „újrakezdéshez” nem is
választhattak volna méltóbb helyszínt, mint Szol-
nokot, a HKSZ jelenlegi elnökének szûkebb
pátriáját. A rendezvényt szervezõ és annak ott-
hont adó intézmény, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igaz-
gatója, Bertalanné Kovács Piroska és munkatár-
sai lelkes és fáradságot nem kímélõ módon áll-
tak ugyanis Takáts Béla igazgatóhelyettes mel-

lé. Ennek eredményeként a HKSZ XI. Országos
Tanácskozása (Szolnok, 2004. július 14–16.)
méltán öregbíti tovább könyvtáruk és az MKE
Helyismereti Szekciójának hírét-nevét.

A történések szakmai elemzését – felkészült-
ségének mértéke szerint – ki-ki elvégezheti a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros rövidesen megje-
lenõ legújabb számában olvasható cikkek, illet-
ve a hagyományosan publikálásra kerülõ elõadá-
sok olvasása során. Jómagam ezennel csupán arra
merek vállalkozni, hogy egy szubjektív beszá-
molón keresztül hírt adjak arról, miért is volt jó
nekünk Szolnokra menni.

Az idei tanácskozásunk témájának választott
három fogalom, helyismeret-digitalizálás-Euró-

pai Unió összefüggéseinek felvillantása, a belõ-
lük fakadó feladataink felismertetése volt a ren-
dezvény elsõdleges célja. E célt megvalósítandó
kérték fel az elsõ napi elõadókat, akik jelentõsen
eltérõ nézõpontból fókuszáltak a kérdésre.

A megnyitót követõ elsõ elõadó Galambosi

András, az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
rium fõosztályvezetõ-helyettese például a Nem-

zeti Digitális Adattár (NDA) és a könyvtárak
együttmûködésének szükségességét és lehetõsé-
geit vizsgálva elmondta: „Az NDA a nemzeti kul-
túra fenntartása és továbbélése szempontjából ki-
emelkedõen fontos értékek, dokumentumok, adat-
bázisok, szolgáltatások digitális környezetbe törté-
nõ átmentésére, digitális fenntartására, megõrzésé-
re törekszik.” Nem véletlen tehát, hogy keresi a
kapcsolatot a könyvtárakkal két okból is. Egyrészt,
mert a fent jellemzett tartalmak jelentõs része a
könyvtárakban lelhetõ fel, másrészt, hogy az álta-
lunk végzett digitalizálási tevékenység az archivá-
láshoz kívánatos módon menjen végbe.


