
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


