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A megye tudástára

Könyvtárak
az esélyteremtésért

„Együtt kerek a világ!”

A könyvtáraknak különösen fontos a szerepük
az életben hátránnyal küzdõ, fogyatékkal élõ
emberekért való cselekvésben.

Sajnos a társadalomban nagyon kevesen gon-
dolkodnak helyesen az esélyegyenlõségrõl. So-
kan túlzásnak tartják az akadálymentesítés érde-
kében tett lépéseket, pazarlásnak, a gazdagabb
idõk felé halaszthatónak az erre fordítandó ki-
adásokat. A jelenlegi helyzet kirekeszti és tét-
lenségre kárhoztatja a fogyatékkal élõket, ezáltal
megfosztja a társadalmat a bennük rejlõ alkotó-
képesség kibontakoztatásától.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség or-
szágos nagy összefogás rendezvényének ezért lett
az esélyteremtés az egyik központi témája.

Szolnokon az elsõ hívó szóra létrejött a szer-
vezõi gárda, mert a partnerül hívott szervezetek
vezetõi fenntartás nélkül tudták vállalni a könyv-
tárosok által felvetett problémák képviseletét,
gondolataikkal, szervezõ munkájukkal ki tudták
egészíteni az elképzeléseket.

Kezdettõl részt vett az ötletek kimunkálásá-
ban és késõbb a szervezés lebonyolításában is a
Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesületének elnöke, Baranyi Imréné

Miks Mária, Urbán-Szabó Béla elnök a Moz-
gássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egye-
sületétõl, még szereplõként is fellépett és szinte
mindig tolmácsolt a szervezés és a rendezvény
alatt Bende Lajos elnök a Híd Jelnyelvi Tolmá-
csok Egyesületétõl. Nélkülük nem jutottunk vol-
na annyi értékes információhoz, nem mûködött
volna sok gyümölcsözõ kapcsolat, amelyekre
alapozva a nagyon gazdag program összeállt.

A szervezõbizottság döntése alapján a közös
szervezésû program fõ céljai lettek:

– Felhívni a társadalom figyelmét a fogyaték-
kal élõ emberek társadalmi integrációjának prob-
lémájára, mert az integráció a társadalmi szem-
lélet megváltoztatása nélkül nem lehetséges.

– Minden programot a nagyközönség felé irá-
nyítani, azt demonstrálva, hogy csupán több fi-

gyelemmel is sokakat tudnánk a fogyatékkal élõk
körébõl teljes értékû élethez juttatni.

– A figyelem hiánya nemcsak az õ személyes
életük beszûkítéséhez vezet, hanem a társadalom
minden tagja számára veszteséget okoz, ha nem
használjuk a bennünk rejlõ hatalmas értékeket.

Az egyesületekkel egyeztetett programok szer-
vezését a könyvtár vállalta magára.

A programok két helyszínen bonyolódtak
Szolnokon, 2006. október 12-én.

A könyvtárban az akadálymentesítéssel kap-
csolatos szakmai programok, a Hild téren a fo-
gyatékkal élõk bemutatása és a könyvtár azon
céljának megjelenítése, hogy minden partnerünk-
kel össze kell fognunk az integráció érdekében.

A Verseghy Ferenc Könyvtárban a délelõtti
rendezvények keretében a saját intézményünk-
ben megvalósult akadálymentesítési eredménye-
ket mutattuk be minden érdeklõdõnek, séták
keretében. Dokumentumkiállítások, eszközbemu-
tatók segítették a gyakorlati megismerést.

A szakma, a sajtó, a döntéshozók minél ala-
posabb tájékoztatása érdekében minden fogyaté-
kossággal összefüggésben elméleti elõadások
foglalták össze a legfontosabb tudnivalókat.
Ternészetesen a programok résztvevõi voltak a
fogyatékkal élõemberek és szervezeteik vezetõi is.

Az elsõ elõadó Nagy Sándor, a Fogyatékos-
ügyi Tanács tagja volt. Õ tartott rövid tájékozta-
tót az országos fogyatékosügyi program állásá-
ról. Kiemelte, hogy a program kiterjed minden
fogyatékossági csoportra, illetve nemcsak a fizi-
kai, hanem az információs akadálymentesítést is
érteni kell az akadálymentességen.

Kiss Balázs a NAVA (Nemzeti Audiovizuális
Archívum) szolgáltatásairól beszélt. A NAVA
segít a fogyatékkal élõket érintõ témák visszake-
resésében, segítségével a változás nyomon kö-
vethetõ. Az információs akadálymentesség meg-
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teremtése nem merült fel a
projekt tervezése kapcsán.

Pandula András rehabi-
litációs szakmérnök a terve-
zésben megvalósuló szemlé-
letváltásra mutatott érzékle-
tes példákat. A különbözõ-
ségeinket figyelembe vevõ,
nem az átlag egészséges em-
ber számára tervezett kör-

nyezet egészséges, biztonságos. Minden ember
számára elérhetõ, befogadó élettér. Az utólagos
átépítés sokat javíthat a jelenlegi helyzeten. A
tervezéskor már a teljes körû akadálymentesség-
nek megfelelõen kell kialakítani a tereket épüle-
ten kívül és belül, a használati tárgyakat, az esz-
közöket és a berendezéseket. (Csak én teszem
hozzá, hogy a közszolgáltatásokat is úgy lenne
célszerû!)

Dvarieczki Bálint és Torma Zsolt a vakok és
a gyengénlátók számára használható új progra-
mokat demonstrálta, válaszolva a gyakorlatban
felmerült problémákra is.

Csovics Balázs a nagyszámú hallássérült részt-
vevõnek is tudott újat mondani a jó hallást segí-
tõ eszközök bemutatása közben.

Sebestyén Gabriella jelnyelvrõl tartott elõadá-
sa meggyõzött arról, hogy a jelnyelv önálló
nyelvként funkcionál. Ha igazán fel akarjuk
emelni a siketen született embereket a valódi
szellemi szintjükre, a jelnyelv fejlesztéséért, el-
fogadásáért sokat kell tennünk.

Terveztünk egy széles körû beszélgetést a fo-
gyatékkal élõ emberek számára dokumentumo-
kat kiadók vezetõi, szerkesztõi és felhasználóik
között. Egyedül a TITIS KFT. vezetõje, Hajós

Erzsébet vállalta kiadói stratégiájának ismerteté-
sét. Mások azt mondták, hogy olyan esetleges,
hogy mit adnak ki és módszertanilag sem tuda-
tos, hogyan állítják elõ a dokumentumokat, hogy
errõl nem kívánnak beszélni a fogyatékkal élõ
emberek elõtt.

A délelõtt folyamán a könyvtárban több szá-
zan kapcsolódtak be a rendezvényekbe, remél-
jük, sikerült az akadálymentesítésrõl hû képet
kapniuk.

A Hild téren folyó rendezvényekbe a nap
második felében a könyvtári közönség is bekap-
csolódott. Az összefogás egyik fõ támogatója bi-
zonyosan az idõjárás volt. Szikrázó napsütés,
simogató meleg idõ, mintha mi rendeltük volna,

pedig a szabadtéri rendezvények fõ kellékét aján-
dékba kaptuk. Ajándékként élhette meg a nagy-
érdemû közönség azt a változatos programot is,
amit Szolnok rendezvényterén, a Hild téren él-
vezhetett mindenki, aki meghívásra vagy vélet-
lenül arra járt.

A téren a nap a fogyatékkal élõ emberek szer-
vezeteinek sátrai körül indult. A sátrakban az
egyes szervezetek szórólapokkal, szóban és sok-
sok ismerkedési lehetõséggel mutatkoztak be.
Mindennapi használati tárgyak, vakvezetõ kutya,
kerekesszék, a Vakrepülés Egyesület sátrában
vakon kipróbálható élethelyzetek, fejlesztõ játé-
kok, könyvek, és mindenütt megszólítható em-
berek, akiktõl bátran lehetett kérdezni. Volt is
érdeklõdõ bõven, igazi majálisi hangulat alakult
ki a téren. Az aszfalton rajzoló óvodások, a vak
utcazenész produkciója vonzotta a járókelõket.
Az emberek szorgosan kötötték a szemeket az
összefogás hálójához, örültek az apró ajándékok-
nak, elvitték az összefogás program üzeneteit a
könyvtárban elérhetõ szolgáltatásokról.

Délután és este a program szinte a fogyaték-
kal élõ emberek mûvészeti seregszemléje volt.
A hatalmas rendezvénysátorban egymást követ-
ték a jobbnál jobb zenés-táncos produkciók,
minden, ami szinte abszurditásnak tûnik:
kerekesszékes táncosok, nagyothalló énekkar, vak
zenészek, siket táncosok és versmondó jelnyel-
ven, Down-kórosok zenekara...

Aki részese volt, tudja, átéltük a mûvészi tel-
jességet, és néha nemcsak a nap csalt könnyeket
a szemünkbe, hanem az öröm és a meghatottság
is! Nem volt okunk szánakozásra. Amit adtak,
az mûvészileg teljes értékû, emberileg pedig
felbecsülhetetlen hatású volt. Nekik helyük van
a világunkban. Az életük teljességével gazdagí-
tani tudják a világot, bûn, ha nem kapnak teret
képességeik kibontakoztatásához. Talán sikerült
erre sok olyan ember figyelmét is felhívni, aki
sem a fogyatékkal élõk, sem a könyvtár iránt
nem mutat különösebb érdeklõdést.

A rendezvényre az ország életének érzékeny
korszakában került sor. Sokan kifejezték azt a
nézetüket, hogy ilyen dolgokra kellene a sajtófi-
gyelem, ami gazdagít és elõrevisz, értékválságos
idõben megjelenõ igaz emberi tartalmakra.

A résztvevõk felejthetetlennek minõsítették a
napot, a könyvtárosok büszkék voltak arra, hogy
ez a szép nap a könyvtár nevéhez fûzõdik.

Bertalanné Kovács Piroska




