
emberek nem beszélnek egymással, amikor háború 
van. A kultúrák közötti párbeszéd nélkül esély sincs 
arra, hogy megpróbáljuk egymást nem félreérteni. 
Képes falakat áttörni, emberekről beszélni, embe
rekhez szólni. A zene, a festészet, általában a 
művészet az ún. „vivő anyag" a kulturális diplo
máciában. 

Ma Magyarországon a legfontosabb feladat 
kulturális identitásunk újragondolása, megmu
tatni a magyar kultúra gazdagságát az EU-ban, 
az ún. „új európai kulturális térben", annak 
bizonyítása, hogy Magyarország gazdag hozo
mánnyal érkezik az Európai Unióba. „Nem a sze
gény rokon vagyunk, örüljenek, hogy gyarapít
juk az új terepet. Igazából a fesztiváloknak és a 
kultúra csinálóinak kell működtetniük a teret." 

Ott, ahol a magyar kultúra kisebbségben 
van, feladat az erősítés, a megőrzés, hogy ne 
vesszen el. A magyar kultúra sokszínűsége nem 
egy országhatárhoz kapcsolódik, ebből adódik 
a kulturális kormányzat felelőssége. Ma a 
kultúrák olyan szinten hatnak egymásra, hogy 
mindig egy újabb szintet hoznak létre, állandó 
fejlődésben, mozgásban vannak, biztosítják a 
továbblépést, megmutatják, hol vannak azok a 
kapcsolódási pontok a világban, amelyekkel a 

magyar kultúra találkozhat, együttműködhet, 
egymásra épülhet más kultúrákkal, s ezáltal 
kinyílik a világ, fellendül a kulturális piac. 
Feladatunk, hogy a tehetséges magyar művé
szeknek ajtót nyissunk a világra. 

Feladatunk a kapcsolatok építése, a jövő
építés, a magyar kultúra, a magyar művészek 
„kiközvetítése", s a továbbiakban már a befo
gadó országokon múlik, hogy élnek-e az adott 
lehetőséggel. 

A kulturális diplomácia intézményrendszereiről 
szólva elmondta, hogy a Balassi Intézet 17 intézet
tel rendelkezik szerte a vüágban, működnek követ
ségekhez kapcsolódó magyar intézetek, irodák, 
kulturális és oktatási szakdiplomáciai hálózat is 
elindult a kapcsolatok építése és teremtése terén. 
Követségeken kulturális attasék, tanácsadók dol
goznak, külön feladatuk van az EU-s országokkal 
foglalkozó munkatársaknak. 

Bogyay Katalin rámutatott, hogy 2008 a kul
túrák közötti párbeszéd éve volt, ez azonban 
csak a kampány. A párbeszédnek, mely egy
ben jövőnk záloga is, át kell szőnie minden
napjainkat az elkövetkező esztendőkben. Fon
tosnak tartja a fiatalok megszólítását, közös
ségi szintű akciók szervezését. 
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Előadását nagyon találó mondattal zárta: 
„Aki a kulturális diplomáciával foglalkozik, az 
kiválasztott ember." 

A színvonalas és gyakran szívhez szóló elő
adás után Bakos Klára, az MKE elnöke kért 
szót. A könyvtári turizmus és a kulturális tu
rizmus egymásra hatásáról beszélt. A könyv
tár lényegileg a kultúra megtestesítője, fontos, 
hogy az emberek találkozzanak vele mint prag
matikus létezővel. Egyúttal bejelentette: a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2009. évi 
szakmai programjának egyik legfontosabb pro
jektje a könyvtári turizmus lesz, mely rendez
vénysorozat Szabols-Szatmár-Bereg megyéből 
indul majd. Rendkívül nagy megtiszteltetés ez 
a megye, a megyeszékhely és területi szerve
zetünk számára. 

Bogyay Katalin a bejelentésre reagálva el
mondta, hogy kiváló gondolatnak tartja ezt, és 
ígérte, hogy hivatalosan ajánlást tesz a meg
valósításra. 

A tanácskozás végén Nagy László, a Mó
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója köszönetét fejezte ki a vendégek
nek a színvonalas előadásokért, azért, hogy 
megtisztelték a tanácskozást, a kollégáknak 
pedig megköszönte, hogy kifejezték érdeklő
désüket e színvonalas program iránt. 

Befejezésként Zselinszky Lászlóné a szer
vezők azon szándékának adott hangot, hogy a 
tanácskozással lehetőséget teremtsenek a he
lyi szervezet előtt álló belgiumi tapasztalat
cserére való felkészülésben. 

A tanácskozás résztvevőiben megerősítést 
nyert, hogy összefogással minden szinten erő
sítenünk kell a kultúra szerepét és jelentősé
gét, mert a „kultúra Európa lelke, és az unió
nak lélekre van szüksége". 

A szervezők ötletesen a tájjellegű gasztro
nómia nagyszerű ízeivel láttak bennünket ven
dégül. A beregi, szatmári hagyományos és ku-
koricadarás töltött káposztát, juhtúrós pulisz
kát, a szilvalekváros süteményt a vásárosnaményi 
Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképző Isko
la szakácsai és tanulói készítették. Számítunk és 
várunk további ínyencségekre a könyvtári turiz
mus egy-egy állomásán is. 

Nóvák Anna-Kulcsár Lászlóné 
könyvtárosok, 

Művelődési Központ és Könyvtár, 
Tiszavasvári 

Másként! 
A művészetterápiák 

könyvtári alkalmazása 

Ámultunk, hogy elmúlunk! 

2009. február 20-án kora délután közel negyven 
könyvtáros kolléga aktív részvételével az Orszá
gos Idegennyelvű Könyvtárban ismét bebizonyo
sodott, hogy az értékes irodalmi műalkotás („Én 
ámulok, hogy elmúlok") alkalmas arra, hogy 
nagy hatású kommunikációs csatornaként mű
ködjön az emberek, egyének között. A módszer 
nem új, már az ókorban használták az irodalmat 
terápiás célokra. A thébai könyvtár bejárata fe
lett „Gyógyszeres ládika a léleknek" felirat fo
gadta az oda betérőt. A könyvtárakban sem is
meretlen a biblioterápia alkalmazása. Hazánk
ban Bartos Éva és Nagy Attila missziójának ered
ményeképpen leginkább a gyermekkönyvtárak
ban bukkan fel a módszer fejlesztő változata, 
míg külföldön egyre gyakrabban és minden kor
csoportra és társadalmi rétegre kiterjedően alkal
mazzák terápiás célokra is. A délutáni foglalko
zást megelőzte a délelőtt folyamán négy előadás 
a témában. 

Első előadónk, Péterfi Rita, a Könyvtári Inté
zet munkatársa, részletesen taglalta a jelen társa
dalom azon jellemzőit, amelyek erőteljes befo
lyással vannak/lehetnek a könyvtárakra. Eszerint 
a rendszerváltás után a társadalom kettészakadt 
(„kétsebességű társadalom"), ennek a változás
nak első, látványos vesztesei a nyugdíjasok vol
tak. Ma komoly probléma az, hogy nincs szilárd 
középosztály Magyarországon, nagy és egyre nő 
a szegénység a gyerekek és a fiatalok körében. 
A szegénység megfosztottságot jelent nemcsak 
vagyoni, de kulturális téren is. Hiányzik a meg
tartó erő, a szegénységben élők sebezhetővé 
válnak. Férge Zsuzsa szerint mélyszegénység
ben él a lakosság 5-8%-a. A cigányságon belül 
ez az arány a 20%-ot is eléri. Az ilyen helyze
tekből csak segítséggel lehet kitörni, s a segít
ségnek a személyiségfejlesztésre, az önismeret
re, a mentális egészség megőrzésére kell irányul
nia. Ez történhet például a motiváció felkeltésé
vel, azzal, hogy megpróbáljuk érdekeltté tenni 
az érintett egyéneket saját sorsuk alakításában. 
A személyre szabott, kiscsoportokban zajló cél-
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zott beszélgetés, mentális 
foglalkozásokon való rész
vétel, melyek célja az önér
tékelésükben devalválódott 
személyek értékítéletének 
megváltoztatása, szintén ha
tékony lehet. Az atipikus in
tézmények, amelyek közé a 
könyvtár is tartozik, tevé
keny részesei lehetnek ennek 
a folyamatnak, így az eddig 
kevésbé alkalmazott művé
szetterápiák bevonásával új 
csatornák is nyílhatnak a rá
szorulók előtt. 

Hász Erzsébet, a Péterfi 
Sándor Utcai Kórház Krízis
intervenciós és Pszichiátriai 
Osztályának művészettera-
peutája több mint huszonöt év - praxisban eltöl
tött idő - tapasztalatával felvértezve vázolta a 
művészetterápiákkal kapcsolatos legfontosabb el
méleti és gyakorlati tudnivalókat, a nemzetközi 
trendeket. (L. a következő lapszámban!) 

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója a 
hazai könyvtárakban alkalmazott biblioterápia 
történetét és mai gyakorlatát ismertette. Kiemel
te, hogy Magyarországon a biblioterápia fejlesz
tő ága terjedt el inkább, ezt is főként a gyermek 
és ifjúsági korosztály körében alkalmazzák, de 
hosszú ideig jól működött Hadházi Csabáné 
révén Debrecenben az idősek biblioterápiája is. 
Pozitív példaként kiemelte a pécsi Villányi Ró
zsa, a soproni Kelemen Endréné, az integrált cso
portok terén a balatonfüredi Madaras Judit pél
dáját, valamint a FSZEK XIII. kerületében Ha
lasi Edina által folytatott biblioterápiás munkát. 
A biblioterápia az előadó tapasztalatai szerint 
eredményesen használható gyermekeknél empá
tiájuk, toleranciájuk, szociabilitásuk növelésére, 
problémamegoldó képességük - ezáltal kreativi
tásuk - fejlesztésére, valamint segíti őket sze
mélyes céljaik felismerésében, a célok kitűzésé
ben és elérésében, azaz a céltudatos jövőkép és 
a hozzá vezető út kialakításában. Viszont a gya
korlati alkalmazásnak ma még bizonyos fokig 
gátat szab a könyvtárakban a térbeli, időbeli meg
valósíthatóság korlátja, a könyvtárosi munkakör
be való integrálódás, a nyilvánosság és a szakma 
belső elismerésének a hiánya, valamint az ered
mények mérhetőségének, bizonyíthatóságának 

nehézségei. Lehetőséget ad azonban az elterje
désre az, hogy a biblioterápia segítheti azoknak 
az elvárásoknak a teljesítését, melyeket ma a 
társadalom a könyvtárakkal szemben támaszt: 
lehetőséget nyújthat a segítségre a „problémás" 
és veszélyeztetett gyerekek és fiatalok helyzeté
nek kezelésében, az élethosszig tartó tanulás ki
teljesedésében és a nem-formális és informális 
tanulás terén. A jövő feladataként Bartos Éva a 
következőket emelte ki: a könyvtárosi tevékeny
ség fejlesztése (kooperáció, koordináció, támo
gatás), közös, országos irodalmi adatbank létre
hozása, a rendszeres műhelymunka és a tovább
képzés biztosítása a szakmán belül, az elérendő 
célcsoportok folyamatos bővítése. 

Az előadások sorát Sáron Ildikó, az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár osztályvezetője zárta, aki 
a nemzetközi könyvtári gyakorlatra (elsősorban 
finn, angol és amerikai példákra) építve igyeke
zett felmutatni azokat az újfajta módszereket, 
amelyeket a magyar könyvtárakban is alkalmaz
ni lehet a fentebb említett társadalmi célok el
érésének érdekében. Az eddigi cél, a fejlesztés 
mellett mindenképp lehetőséget kell teremteni a 
terápiás célú könyvtári alkalmazásokra is, ami 
azonban igazi hozzáértést igényel, csak megfe
lelő képzettséggel végezhető. A külföldi gyakor
lat azt bizonyítja, hogy az egészségügy és egyéb 
segítő foglalkozások képviselőivel való szoros, 
napi együttműködés nélkülözhetetlen, eredmé
nyessége megkérdőjelezhetetlen. A nemzetközi 
művészetterápiás - és azon belül is hangsúlyos 
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biblioterápiás - gyakorlatról szóló tanulmányok 
az alábbi megvalósulási formák sikerességéről 
számolnak be: 

- közkedveltek a szabadpolcos terek kellően 
intim zugaiban létrehozott tematikus könyvaján
lások, 

- a könyvtári honlapokon megjelenő temati
kus könyvlistákat használják az olvasók, 

- a közvetlen kapcsolatfelvétel lehetőségét 
biztosító „postaládákba" rendszeresen ejtenek 
válaszra váró kérdéseket, 

- a chat, az e-mail napi kapcsolatot biztosít 
a használó és a könyvtáros között, 

- a gyerekek igényei szerint kialakított me
seszobák, melyekben a meghallgatott mese él
ményszintű feldolgozásához különféle eszközök 
is a gyerekek rendelkezésére állnak, a családo
kat is vonzzák, 

- a tervszerűen és tudatosan meghirdetett 
mesefoglalkozások rendszere az oktatási intéz
mények által preferált, külső helyszínen is zajló 
nevelés részét képezi. 

Ezzel még messzemenőkig nem merítettük ki a 
nemzetközi szinten már bevált módszerek felsoro
lását, bemutatását. A művészetterápiában különb

séget kell tenni az aktív és a receptív terápia kö
zött. Receptív terápiában a használó szöveget hall
gat vagy olvas, zenét hallgat, egy film, egy képző
művészeti, építészeti, iparművészeti, népművészeti 
alkotás kapcsán beszél, véleményt alkot, megnyil
vánul. Aktív terápiában a használó ír, rajzol, fest, 
zenél, gyöngyöt fűz, agyagozik stb., illetve ezeket 
különböző módokon kombinálja. 

A hangsúly azonban az értéken van: a mű
vészetek terápiás és fejlesztő hatása csak tudato
san megválasztott, értékes műalkotások által 
működik, valósul meg. 

„A XXI. századi könyvtárosság céljainak és 
feladatainak megvalósításában a biblioterápia a 
maga sokszínűségében egy lehetséges választás 
lehet" - szögezi le Liz Brewster a The Reading 
Remedy: Bibliotherapy in Practice című tanul
mányában az Aplis 2008. decemberi számában. 
A jelenlévő népes hallgatóság vélhetően egyet
értett ezzel a kijelentéssel. 

Az elhangzott előadások szerkesztett változa
ta megtekinthető a könyvtár honlapján (www. 
oik.hu), az archívumban. 

Soron Ildikó 
Országos Idegennyelvű Könyvtár 
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seszobák, melyekben a meghallgatott mese él
ményszintű feldolgozásához különféle eszközök 
is a gyerekek rendelkezésére állnak, a családo
kat is vonzzák, 

- a tervszerűen és tudatosan meghirdetett 
mesefoglalkozások rendszere az oktatási intéz
mények által preferált, külső helyszínen is zajló 
nevelés részét képezi. 

Ezzel még messzemenőkig nem merítettük ki a 
nemzetközi szinten már bevált módszerek felsoro
lását, bemutatását. A művészetterápiában különb

séget kell tenni az aktív és a receptív terápia kö
zött. Receptív terápiában a használó szöveget hall
gat vagy olvas, zenét hallgat, egy film, egy képző
művészeti, építészeti, iparművészeti, népművészeti 
alkotás kapcsán beszél, véleményt alkot, megnyil
vánul. Aktív terápiában a használó ír, rajzol, fest, 
zenél, gyöngyöt fűz, agyagozik stb., illetve ezeket 
különböző módokon kombinálja. 

A hangsúly azonban az értéken van: a mű
vészetek terápiás és fejlesztő hatása csak tudato
san megválasztott, értékes műalkotások által 
működik, valósul meg. 

„A XXI. századi könyvtárosság céljainak és 
feladatainak megvalósításában a biblioterápia a 
maga sokszínűségében egy lehetséges választás 
lehet" - szögezi le Liz Brewster a The Reading 
Remedy: Bibliotherapy in Practice című tanul
mányában az Aplis 2008. decemberi számában. 
A jelenlévő népes hallgatóság vélhetően egyet
értett ezzel a kijelentéssel. 

Az elhangzott előadások szerkesztett változa
ta megtekinthető a könyvtár honlapján (www. 
oik.hu), az archívumban. 

Soron Ildikó 
Országos Idegennyelvű Könyvtár 
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