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„Együtt egymásért!”

A Pécsi Városi Könyvtár „nagy
könyv” programsorozata
a fogyatékkal élõ és hátrányos
helyzetû gyerekek segítésében*

Bizonyára nem vagyok egyedül, amikor azt mon-
dom, hogy nekem sok „nagy könyvem” van. Az
egyik Andersen Nexõ regénye, a  Szürke fény,
amelybõl a következõ sorokat idézem: „Másfél
milliárd csillag ragyog az égen, és – úgy tudjuk
– másfél milliárd ember él a földön. Annyi em-
ber, mint a csillag! Minden másodpercben meg-
hal egy ember. Kialszik egy fény, ami soha többé
fel nem lobban, egy csillag, amely talán különö-
sen szépen világított, de mindenképpen soha nem
látott, saját színképe volt. Minden másodpercben
új emberi lélek születik a világra. Új fény gyullad
ki: egy csillag, mely lehet, hogy majd különösen
szépen világít, de mindenképpen soha nem látott,
saját színképe van.”

Egy új emberi lélek születik, de nem mindegy,
hogy ez a gyermek hová, milyen országba, mi-
lyen családba és hogyan – fogyatékkal vagy anél-
kül – érkezik.

Már évek óta nagy szerepük van a könyvtá-
raknak annak tudatosításában, hogy a törvények
mellett elsõsorban a közgondolkodásban létezõ
elõítéleteket kell megváltoztatni, hogy hidak épül-
hessenek felnõtt és felnõtt, felnõtt és gyermek,
valamint gyermek és gyermek között.

A másik „nagy könyvem” Bosnyák Viktória

Tündérboszorkány címû könyve. Az a könyv,
amelyben az író többször is megszólítja az olva-
sóját: „Köszönöm, hogy kitartottál és végigolvas-
tad a könyvet. Most már aztán tényleg biztos,
hogy te igazi OLVASÓ vagy. (…) És nagyon
kérlek, legközelebb, ha találkozol a (…) könyv-
táros nénivel, nézd meg jól!  Nem õszült meg
egy kicsit mostanában? Nem rosszkedvû? Nem
karikás a szeme? Talán ki kellene venned néhány
könyvet.”

Az a könyv, melynek címe kapcsán mindig
derûs tündérboszorkány kolléganõimrõl szeretnék

szólni. Azokról a tündérboszorkányokról, akik
nap mint nap helyettesítenek szülõt, nagyszülõt,
testvért, barátot, akikhez oda lehet menni beszél-
getni, kérdezni, olvasni. S akik már akkor is so-
kat tettek a fogyatékkal élõ gyerekekért, amikor a
törvény gondolatának még a szikrája sem jelent
meg a fejekben.

Akik tízen a csökkentlátó, illetve vak gyere-
kek számára mesekazettákat készítettek a Remény
Rádió stúdiójában, és ezeket a kazettákat,
hangoskönyveket a Rotary Klub ajándékával
együtt a nagymamák mesemondó versenye kis
közönségének adták Mikulásra a Kilenc Király
Gyermekkönyvtárban.

A Kerek Világ Alapítvány csökkentlátó és
mozgássérült gyerekekkel tízfõs csoportokban
kereste fel Csipkefa Gyermekkönyvtárunkat, ahol
a könyvtáros speciális foglalkozások során tárta
fel a könyvtárban rejlõ, számukra is elérhetõ le-
hetõségeket.

Pinokkió Gyermekkönyvtárunk szívszorító
könyvtárhasználati foglalkozásairól  kolléganõnk
cikke – Mit tehetnek a könyvtárak a vak és
gyengénlátó gyermekekért? Utazás meseország-
ba, egy kicsit másképp – olvasható a Pécs-Bara-
nyai Könyvtári Infóban.

És a harmadik „nagy könyvem”  Janikovszky

Éva Felnõtteknek írtam címû kötete soraiból idéz-
ve: „Folyton azt hallom, hogy úton vagyunk
Európába. Baráti körünkben akad, aki viszont oda
is ért…”

Van még tennivalónk bõven. Nekünk is. Fi-
ókkönyvtáraink közül két gyermekkönyvtárunkat
és két közös szolgáltatású – felnõttek és gyerme-
kek számára egyaránt nyitva álló – könyvtárun-
kat tudják igénybe venni a mozgásukban korláto-
zott vagy kerekesszékbe kényszerült gyermekol-
vasók és fiatalok.

Dr. Berze Nagy János fiókkönyvtárunk könyv-
tárosával nemcsak a könyvtárban, hanem az im-
már hagyományossá vált szavalóversenyük zsûri-
jében is találkozhatnak minden évben az INSZI
Mozgássérült Egyesületének  fiataljai.

A Pécsi Gyermekklinika hosszú idõre ágyhoz
kötött betegeinek a Kilenc Király Gyermekkönyv-
tár olvasói papírdobozokból mesevárat készítet-
tek, könyvtárosai pedig olvastak. Mesét, regényt,
ki mit kívánt.

Roma gyermekekkel több éve dolgozunk. Jó-
magam éves program keretében tartottam  heten-
te ismétlõdõ foglalkozásokat a Gandi Alapítványi

*Az éjjel-nappal könyvtár! A könyvtár a jövõ! c.
mezõtúri konferencián elhangzott elõadás rövidített vál-
tozata
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Gimnáziumban még évekkel ezelõtt. Elõször a
mindennapi élethez, az egészséghez, a táplálko-
záshoz kötõdõen, de mindenkor kapcsolódva
könyvhöz, könyvtárhoz, olvasmányhoz.

Tavaly a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásá-
val olyan programot állítottunk össze  hálózatunk-
ban az olvasás népszerûsítésére, amelyben ügyel-
tünk arra, hogy ne szakítsuk ki õket a megszokott
környezetükbõl, adjunk új ismereteket, de ne
zúdítsunk rájuk megemészhetetlent, s mindezt úgy
tegyük, hogy az örömet adjon és úgy motíváljon,
hogy létrehozza bennük az ismétlés utáni vágyat.

E sorozatból kettõ különösen emlékezetes:
Csipkefa Gyermekkönyvtárunk „A játék az gyö-
nyörû…” címû cigány–magyar családi vetélke-
dõje, amelynek pozitív felhangját az adta, hogy a
cigány családfõk másnap családostul beíratkoztak
a könyvtárba, valamint a „Ha nem volna a nagy-
apám, nagyanyám, ki kéne találni…” címû
gyermekrajzverseny, melynek alkotásaiban hóna-
pokig gyönyörködtek a város lakói.

Dyslexiás gyerekek szülei részére tartottunk
elõadást, a gyerekeknek foglalkozást, és egy
autista kisgyermek sajátos képkiállítását nagy
médianyilvánosság kíséretében a Kilenc Király
Gyermekkönyvtárban.

Az olvasási nehézségekkel küzdõ gyerekek
Meseország, csodaország, mesefélóra címmel vet-
tek részt közös meseolvasáson, mesevetélkedõn a
Nyitnikék Gyermekkönyvtárban.

Ennyit szerettem volna elmondani gyermek-
könyvtáraink nagy könyv projektjének elõzmé-
nyeirõl. A programot a Családsegítõ Szolgálattal,
az INSZI Mozgáskorlátozottak Klubjával, a Ke-
rekesszék Alapítvánnyal, a ZENIT Alapítvánnyal,
az Éltes Mátyás Iskolaközponttal, a Világ Vilá-
gossága Alapítvánnyal és Pécs város általános
iskoláival együtt  kívánjuk megvalósítani.

Programunk alapja egymás megismerése, el-
fogadása, az élményszerûség (hogy kilépjünk a
mindennapok szürke egyhangúságából) és a hasz-
nosság. Ami fontos benne, az a természetes visel-
kedés, az õszinteség, a tapintatosság a fogyatékos
gyerekekkel (és szüleikkel), a körültekintõ gon-
doskodás. Készüljünk fel a könyvtárban a fogya-
tékkal élõ gyermekek fogadására. Rendezzük át
a terepet, és legyenek fogadókészek a jelenlévõ
gyermekolvasóink is.

A siketeknél a vizualitás és a mozgás, a moz-
gássérülteknél a vizualitás és a zene  kaphat ki-

egészítõ szerepet a foglalkozásoknál. A vak és
csökkentlátó gyerekeknél használjuk ki a hang
mint játékeszköz szerepét, keressünk zajokat,
zörejeket, effektusokat, amelyek kiegészítik a cse-
lekvést (zene, tánc stb.). Ne felejtsük el, hogy õk a
fülükkel, orrukkal, kezükkel, lábukkal látnak.

És ami hiányzik, azt pótolják a képzeletükkel!
Fordítsunk elegendõ idõt, energiát nehézségeik
megismerésére. („Tatán születtem vakon. Végig-
küzdöttem magam az általános iskolán. Megsze-
rettem az írást, az olvasást a Braille-írás minden
nehézsége ellenére. Ennek a terjedelme sokszo-
rosa a síkírásnak. Csak egy példa: a Monte Christo
grófja pontírásban két méter magas A/4-es papír-
kupac.”)

A projektünk

Még az alakulásnál, a gyermekolvasói klubok
létrehozásánál tartunk. A programok közül kiemel-
ném az olvasásra ösztönzõ foglalkozásokat, a
könyvajánlókat érdekes részletek felolvasásával,
elõadásával, az olvasásértéssel kapcsolatos játé-
kokat, az olvasott szöveg  feldolgozásának segí-
tését, a közös felolvasásokat, az „Olvass velem –
olvass nekem!” címû, témaorientált csoportos fog-
lalkozásokat.

Ebben a programban kiválasztunk fogyaték-
kal élõ híres embereket az uralkodók és hadvezé-
rek, tudósok, orvosok, politikusok, írók, költõk,
festõk, zeneszerzõk, színészek, elõadómûvészek
közül. Közösen keresünk róluk szóló regényeket
a katalógus, illetve a számítógépes keresõprog-
ram segítségével, és együtt választjuk ki, hogy az
adott alkalommal kirõl beszélgetünk és melyik
könyvbõl olvasunk fel részleteket.

Kiegészítõ foglalkozásokat is tartunk szülõk-
nek Mit tegyünk, hogy az életük teljesebb legyen?
címmel, felvilágosító beszélgetést folytatunk fo-
gyatékkal élõ gyerekekkel, lesz könyvtotó, ké-
peslaptervezõ pályázat, könyvborító és könyvjel-
zõ tervezése, rajzverseny adott témához, könyv-
höz, olvasmányélményhez kapcsolódóan

Novellapályázatot hirdetünk Az én nagy köny-
vem címmel, amelynek eredményhirdetését és díj-
kiosztását gálamûsoron (gyermekmûsor meghívott
elõadókkal, közremûködõkkel vagy gyermekelõ-
adókkal) tartjuk.

Az én „nagy könyvem” még Böszörményi

Gyula regénye, a Gergõ és az álomfogók. Bö-
szörményi Gyula azt írja magáról, hogy „az ég
kegyeltje is lettem”. Mûvét nemcsak a kritikusok,
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hanem az olvasók is nyilvántartják. Egy vele ké-
szült interjúból idézve: „A reménytelenség, a tehe-
tetlenség, a magunkra hagyatottság és a keserû ér-
zés felmorzsolja az életünket. Menedéket találtam
az olvasásban. És ha kifogytam a könyvekbõl –
megírtam a folytatásukat. Persze szükségem volt erre
a magam teremtette világra, hiszen itt találtam me-
nedékre, vigaszra. Ma már tudom, hogy milyen
sorsfordító szerepe volt életemben néhány véletlen
találkozásnak, néhány jószándékú embernek. Az én
sorsfordító találkozásom is bizonyíték: segítséggel,
biztatással, elõítéletmentes gondolkodással a hátrá-
nyos helyzetben lévõ emberek is képesek fordítani
a sorsukon …”

Bízom benne és nagyon remélem, hogy a
„nagy könyv” projekttel mi, könyvtárosok most
elébe mehetünk egy-egy sosfordító találkozásnak.

„Olvasni még megtanítjuk õket, de ki adja át
az olvasás gyönyörûségét? És  aki szülõként,
pedagógusként, könyvtárosként (…) ezt az esélyt
elmulasztja, az olyan vétket követ el, mintha egész
késõbbi életükre betiltaná az álom, a szerelem
varázsát, gyógyító erejét, életünk kereteit kitágító
nagyszerû élményét.” (Nagy Attila) Mert az olva-
sásra ösztönzõ hatások a szülõ, a pedagógus, a
könyvtáros, az egész társadalom tudatában foko-
zottan kell, hogy jelentkezzenek.

Keszi Erika Zsuzsanna

József Attila és kortársai
a kisgrafikákon

A József Attila em-
lékév alkalmából
ezzel a címmel nyílt
kiállítás elõbb a szé-
kesfehérvári Arany-
bulla Könyvtárban,
majd a Fejér Me-
gyei Mûvelõdési
Központban e so-
rok írójának a gyûj-
teményébõl.

A kisgrafikák
mellett megtekint-
hetõek voltak
Supka Gézának a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban õrzött
lapkivágat-gyûjteményébõl válogatott, József At-
tiláról az 1930-as években a Az Estben, az Esti

Kurirban, a
Független Ma-

gyarországban,
Magyar Hírlap-

ban, a Magyar

Nemzetben, a
Népszavában, a
Szegedi Napló-

ban és másutt
meg megjelent
eredeti cikkek,
valamint a fehér-
várcsurgói Fejtõ
Ferenc Könyv-
tár és Doku-
mentációs Köz-

pontban találha-
tó, szintén Jó-
zsef Attiláról
szóló eredeti do-
kumen tumok
másolatai is.
(Fejtõ Ferenc
kéziratai, az Esti

Kis Újságban, a
Szocializmusban
stb. megjelent
írásai, Vezér Er-
zsébet hozzá írt
levele stb.)


