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„Szegények mindig lesznek köztetek" - mondja az írás, s valóban, minden társadalomnak 
újra és újra, elkerülhetetlenül szembe kell néznie a szociális feladatok problémáival. Meg kell 
találnia a módját, hogy hogyan kezelje a periférikus helyzetbe szorult csoportjait, hogyan 
kompenzálja azokat, akik a társadalom egészéhez képest súlyosan és tartósan hátrányos hely-
zetbe kerültek. A hátrány származhat: 

- biológiai - egészségi okokból, 
- társadalmi - gazdasági okokból, 
- pszichológiai - társadalmi okokból, deviáns magatartás vagy a társadalomtól nem tole-

rált „más"-ság, a többségtől eltérő etnikum, nyelv, vallás, normarendszer miatt. 
A valóság e sematikus felsorolásnál természetesen árnyaltabb és bonyolultabb hiszen a 

hátrányos helyzet egyik jellemzője éppen a különféle hátrányok kapcsolódása és halmozódá-
sa, és a folyamatos lesüllyedés, mely gyakran megállíthatatlan, mivel hiányoznak a megka-



paszkodáshoz vagy feljebbjutáshoz szükséges tényezők: az anyagiak, a késztetések, a társa-
dalmi kapcsolatok és nem utolsósorban az Információk. 

Többnyire evidenciaként fogadjuk el, hogy a társadalomnak valami módon segítenie kell e 
mélyre süllyedt rétegeken, a „társadalom" fogalma azonban e vonatkozásban tág és elmosó-
dó, magába foglalja a filantróp egyéni kezdeményezéseket éppen úgy, mint az állami szociális 
intézményrendszert, s e két szélső pont között feszülő íven a szociális szerepet (is) betöltő 
intézmények széles skálája helyezkedik el. A hangsúly időnként más-más pontra helyeződik, 
volt történeti korszak, mely az egyén karitatív tevékenységét ítélte fontosnak, s volt olyan 
utópia, mely az állami tulajdon és tervezés kettős garanciájától várta a szociális kérdések ma-
radéktalan megoldását. Ma úgy látjuk, hogy egyfelől az objektív állami szociális intézmény-
rendszer együttesen képesek csak biztosítani a szociális gondoskodás feltételeit, a tényleges 
megvalósulásban azonban a demokratikus társadalom növekvő és egyre meghatározóbb sze-
repe van a transzmissziónak: a kisebb-nagyobb közösségek, polgári kezdeményezések, társa-
dalmi és helyi intézmények együttesének. Ma csak az a társadalom képes a szociális problé-
mák elfogadható megoldására, melyben együtt van a polgárok szociális érzékenysége, az ál-
lam által működtetett objektív intézményrendszer és a szociálisan elkötelezett közösségek és 
intézmények hálózata. 

itt érkezünk el a könyvtárakhoz. 
A könyvtár az az intézmény, mely közvetíti s részben újra osztja a társadalmi javak egyikét, 

az információt. 
Tudjuk, hogy a társadalmi hátrány mindig több tényezőből tevődik össze, s e tényezők 

egyike az információs hátrány. Az információs társadalomban egyre nagyobb mértékben azon 
múlnak az egyéni életlehetőségek, hogy ki hogyan férhet hozzá az ismeretekhez. A deprivált 
csoportok tagjai e vonatkozásban is ördögi körben forognak: ahhoz, hogy kijussanak hátrá-' 
nyos helyzetükből, információkra (is) szükségük lenne, de éppen hátrányos helyzetük fosztja 
meg őket a megfelelő mértékű információhoz jutástól. Az ördögi kört belülről nem, csak kí-
vülről lehet megtörni: a társadalom, jelesül a könyvtár képes helyreállítani az információ 
megtört áramlását, ha az információhoz és az azt hordozó dokumentumhoz való jutás útját e 
rétegek számára speciális csatornák kiépítésével könnyíti meg. Az információs intézmények 
(elsősorban: a könyvtárak) senki által nem pótolható szociális szerepe tehát: sajátos szolgálta-
tásokkal biztosítani a hátrányos helyzetűek számára az információt, (egyrészt a közvetlen és 
gyakorlati előnyt jelentő tájékoztatást, másrészt ugyanakkor a szélesebb értelemben vett, az 
életminőség fenntartását szolgáló információs mezőt is), hogy annak segítségével helyzetük 
romlását megállítani vagy helyzetüket javítani tudják. 

Természetesen nem állítjuk, hogy pusztán az információ elégséges a rendkívül összetett 
hátrányos helyzet megoldásához, de azt igen, hogy nélküle a probléma megoldhatatlan, csak 
látszatmegoldások lehetségesek. 

A könyvtár azonban több mint mechanikus információ-elosztó hely: a társadalom széles ré-
tegeivel eleven kapcsolatot tartó találkozópont, a társadalmi kommunikáció kitüntetett in-
tézménye. Mint ilyen kiemelkedően alkalmas a szociális szerepre. A kifejezetten szociális léte-
sítmények egyik nehezen kikerülhető hátránya ui., hogy egybezárják a sorstársakat, „gettósí-
tanak", s ezzel szándékuk ellenére is hátráltatják a társadalmi beilleszkedést. A nyitott kulturá-
lis és szabadidős intézmények nagy része ezzel szemben éppen a legsúlyosabb hátránnyal 
sújtottak számára elérhetetlen, megközelíthetetlen. A könyvtár (a templom mellett) az a köz-
intézmény, mely képes a perifériára kerülteket, a súlyos hátránnyal terhelteket is magába 
fogadni oly módon, hogy számukra nem a kirekesztettség, hanem ellenkezőleg: a (kulturális) 
közösségbe való együttes tartozás élményét nyújtja. A könyvtár az a hely, ahol a különféle 
társadalmi hátterű emberek úgy találkozhatnak, hogy nincs közöttük hierarchikus viszony, 
nem kell kötött szerepeket eljátszaniuk. A közkönyvtár lényegénél fogva arra rendeltetett, 
hogy információközvetítő alapfunkciójának feladása nélkül a társadalom szociális gondosko-
dásának is helyszíne legyen. 

A közkönyvtár Európa-szerte létrejötte pillanatától filantróp szellemű intézmény, soha 
nem állt távol tőle a hátrányos helyzetben lévők befogadásának gondolata. Más dolog azon-
ban e rétegek befogadásának passzív elvállalása, és más a hozzájuk vezető speciális informá-



ciós csatornák kiépítése, melyek révén ők is az átlagos polgárt megközelítő információ- és 
dokumentumhasználói esélyhez juthatnak, - márpedig ez az elvi cél. Ennek azonban súlyos 
ára van. Sajátos dokumentumtípusokat kell beszerezni, sajátos ellátórendszert kiépíteni, új 
olvasószolgálati gyakorlatot megvalósítani stb., mindehhez a könyvtárnak át kell csoportosí-
tania erőforrásait. Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a szociális feladatok vállalása (a 
könyvtárban csakúgy, mint a társadalom egészében), csak a támogatásra nem szorulók rová-
sára lehetséges, következésképpen csak az ő konszenzusukkal valósítható meg. A szociális 
szolgáltatások nagyságrendjét a könyvtárosi szándékon túl kompromisszumok sora határozza 
meg. Minden ilyen jellegű új feladat bevezetéséhez szükséges a törzsolvasók hallgatólagos 
konszenzusa (akik gyakran idegenkednek az új könyvtárlátogató csoportoktól), szükséges a 
fenntartók konszenzusa (akik gyakran a nem hátrányos helyzetű polgárok érdekeit képviselik 
elsősorban), és szükséges a különféle szociális beállítottságú kollégák egyetértése. (Hasonlóan 
a makrotársadalmi szociális feladatvállaláshoz, bár a könyvtárban az érdekegyeztetések és 
kompromisszumkötések még áttételesebbek és rejtettebbek.) 

Egy könyvtárügy szociális feladatvállalása, szociális ellátórendszerének kiépítése általában 
lassú folyamat, egymást követő lépésekkel valósul meg. Az előfeltétel, mely nélkül egyetlen 
lépés sem tehető: a könyvtárosok szociális érzékenysége. A kiindulást általában az egyes 
könyvtárak, könyvtárosok egyéni kezdeményezései jelentik (ami még nem sokkal több a „fi-
gyelmes szolgáltatás" szintjénél). Ezek a kezdeményezések jó esetben állandósulnak és mind 
szélesebb körben elterjednek, a napi szolgáltatások részévé válnak, habár még csak „rendkívü-
li", tehát szorult gazdasági helyzetben elhagyható részévé. A folyamat végpontja az intézmé-
nyesülés. 

Az intézményesülés azt jelenti, hogy az adott szociális szolgáltatást a könyvtár (a könyvtár-
ügy) már nem egy rétegnek nyújtott (és adott esetben felfüggeszthető!) többletszolgáltatás-
ként - önkéntes „adományként" - kezeli, hanem kötelező alapfeladatának fogadja el, s ennek 
megfelelően biztosítja személyi és anyagi feltételeit. 

Az intézményesülés elvi alapja: minden állampolgárnak joga van a könyvtáron keresztül in-
formációhoz jutni, a hátrányos helyzet nem lehet kizáró ok. Ugyanez a könyvtár oldaláról 
megfogalmazva: a könyvtár köteles minden polgár számára lehetővé tenni az információk 
használatát, szolgáltatásait tehát úgy kell megszerveznie, hogy ezzel a jogával mindenki élni 
tudjon, a hátrányos helyzetűek is. 

A szolgáltatások intézményesülését jogszabályoknak kell rögzíteniük. (Tanulságos végigte-
kinteni, hogy a magyar könyvtárügy felső szintű jogi szabályozásában hogyan jelent meg pe-
riódusonként az egyes társadalmi rétegeknek nyújtandó szolgáltatások kötelezettsége.) a hát-
rányos helyzetűek könyvtári jogainak elismerése azonban - mint azt az előző gondolatmene-
tek is érzékeltették - elsősorban nem jogalkotási probléma. A könyvtáron belüli és kívüli kon-
szenzusok hosszú sorának kell a jogi elismerést megalapozni. 

Egy-egy könyvtárügy szociális szolgáltatásainak szintje mindenekelőtt azon mérhető le, 
hogy mennyire haladt előre az intézményesültségben, vagyis hogy milyen szociális szolgálta-
tásai és milyen szinten intézményesültek. 

Történet i váz lat 

Az 1989-ben kezdődő társadalmi változások után a gyökeresen átalakult gazdasági-szociális 
miliőben a magyar könyvtárak merőben új szociális feladatokkal is szembesültek. A társadal-
mi-gazdasági hátrányoknak olyan markánsan új formái jelentek meg, minta munkanélküliség, 
a hajléktalanság, a mély és látványos szegénység: ezek könyvtári kezelésére semmilyen hazai 
tapasztalat nem volt. A pszichés eredetű, személyiségzavarból és -torzulásból eredő hátrá-
nyok terén egyre több deviáns csoport jelent meg, növekedett a keményen drogfogyasztó és 
brutálisan agresszív csoportok száma. E felsorolt rétegek és csoportok már a könyvtárat is 
elérik, a könyvtárosok korábbi passzív, elzárkózó magatartása egyre járhatatlanabb útnak bi-
zonyul. S mindehhez még hozzá kell tennünk az egészségügyi hátrányoknak - és magának az 
egészségügynek - a múltból változatlanul örökölt, megoldatlan problémahalmazát. 

A felsorolt problémák akkor is kemény feladat elé állítanák a könyvtárügyet, ha a társa-
dalmi elvárás egyértelműen a szociális feladatok vállalására ösztönözné őket. Csakhogy a tár-



sadalmi elvárás - beleértve a könyvtárfenntartókat is - megosztott, eró'teljesek a szociális 
szemlélet ellen ható erők is. A közgondolkodásban felértékelődött „sikeres vállalkozó" ideál-
képe számos csatornán át szükségszerűen benyomul a könyvtárfilozófiába is, más értékeket 
esetleg háttérbe szorítva. 

A könyvtár szociális feladatvállalásának napjainkban az a másik nagy paradoxona, hogy az a 
könyvtár vállalkozik a hátrányos helyzetűek megsegítésére, amely maga is hátrányos helyzetű. 
Másként fogalmazva: a könyvtár szociális tevékenységét leginkább a prosperáló, gazdagodó 
társadalmakban tudja kifejteni, a szegény vagy szegényedő társadalmakban kevésbé. A gazda-
sági restrikcióval, szolgáltatások leépítésével, létszámcsökkentéssel küszködő könyvtárak 
mérhetetlenül nagyobb áldozatok árán képesek csak szociális feladatokat vállalni, mint pros-
peráló társadalmak szolidan megalapozott intézményei. 

Az ellentmondásos társadalmi helyzet ellentmondásos könyvtári választ vált ki. Szociális-
humanista elkötelezettségű könyvtárosok részéről több egyéni kezdeményezés történik nap-
jainkban, mint korábban bármikor, (legalábbis ezt mutatja a szaksajtó, elsősorban a helyi 
könyvtári híradók beszámolói, és ezt támasztják alá a jelen kötet írásai is). Ugyanakkor a 
könyvtári szociális tevékenység intézményesülése - s mivel ez a meghatározó tényező, alapja-
iban az egész tevékenység - , nem halad előre, sőt a legtöbb területen visszacsúszik. Jelenünk 
a könyvtárak szociális feladatvállalása területén (is) ellentmondásos, egyaránt magában hordja 
a kibontakozás és a még mélyebb visszaesés lehetőségét. 

A szociál is t e v é k e n y s é g e g y e s terü lete i 

Biológiai/egészségügyi okokból hátrányt szenvedők 
E téren a könyvár szociális tevékenységének hagyományosan elkülönülő területei alakultak , 

ki: 
- Helyi könyvtárak létrehozása a kórházakban és más egészségügyi intézményekben fekvők 

számára. 
- „Felkereső szolgálat" a házhoz kötött mozgásképtelenek vagy mozgásukban súlyosan 

korlátozottak számára. 
- A vakok és gyengénlátók részére sajátos dokumentumokból kialakított állomány létre-

hozása és szolgáltatása. 
- újabban került a megoldandó könyvtári feladatok közé: sajátos kommunikáció elsajátí-

tása a siketek és hallássérültek könyvtárhasználata érdekében. 
A kórházban fekvő betegek alkotják a legnépesebb csoportot azok táborából, akik (hátrá-

nyos helyezetük miatt) képtelenek elérni a közkönyvtárak helyi szoláltatásait. Ellátásuk kulcs-
kérdése a kórházi könyvtár léte és színvonala. Mindezek ellenére társadalmunkban a kórházi 
könyvtárak ügyének jogi rendezettsége nem megnyugtató, gyakorlati helyzetük nem kielégí-
tő. Létesítésüket és fenntartásukat nem teszi kötelezővé jogszabály, a kórházak költségveté-
séből fenntartott szolgáltatásként létük a kórház vezetőségétől függ. A magyar egészségügy 
akut problémái két irányban hatnak e könyvtárak helyzetére: egyrészt az egészségügyi in-
tézmények általában feszült, ideges légkörében a betegek igénylik az olvasnivalót, s a kórhá-
zak vezetői mint a közhangulatot javító tényezőt támogatják is könyvtárukat, másrészt azon-
ban az alapvető ellátás gondjaival küzdő intézményekben nyilvánvalóan más területek kapnak 
a könyvtárat megelőzően prioritást. 

A 80-as évek végéig a kórházi betegek ellátásában fontos szerepet töltöttek be a szakszer-
vezeti könyvtárak, szétzilálódásuk következtében ez a szerepkör általában megszűnt vagy 
elsorvadt. Figyelemreméltó kivétel Budapest, ahol az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezet-
ének utódjaként az Ezüst Bagoly Egészségügyi Könyvtári Alapítvány meghatározó részt vállal a 
kórházi betegek könyvtári ellátásából. 

A magyar könyvtárügy is mostohán kezeli a kórházi könyvtárak ügyét: nem szerepelnek je-
lentőségükhöz mért súllyal a szaksajtóban, hiányzik sajátos problémáik szakmai-módszertani 
feldolgozása, a munkát végzők nem részesülnek abban a speciális képzésben és továbbkép-
zésben, melyre szükségük lenne. A 80-as évekre e téren kialakult szerény szakmai kezdemé-



nyezések a 90-es években szinte teljesen elsorvadtak az alapvető és megoldatlan szervezeti 
kérdések miatt. Csak remélhetjük, hogy az egészségügyi alapintézmények megerősödése után 
a kórházi könyvtárak ügye a jelenlegi stagnálás helyett elindul az európai normák szerény 
megközelítésének irányába. 

A biológiai okok miatt könyvtárhasználatukban gátoltak másik nagy táborát a mozgássérül-
tek és mozgásukban korlátozottak alkotják. Más feladatot jelentenek közülük a könyvtárat 
felkeresni képesek, és azok, akik erre nem tudnak vállalkozni. 

A könyvtárat felkeresni képes mozgássérültek számára biztosítani kell az épület Igénybevé-
telének technikai lehetőségét, AZ Ilyen Igények megfogalmazása és képviselete könyvtárosi, 
belsőépítészeti feladat. 

A házhoz kötött mozgáskorlátozottak otthoni dokumentumellátása, a felkereső szolgálat a 
hazai könyvtárügyben is sok évtizedes múltra tekinthet vissza. Az Idők során sokfelé kezde-
ményezték, de sok helyen fel Is hagytak vele, általában Igen változó Intenzitással folyik. Kö-
vetkezetes folytatása az Intézménnyel és a munkában résztvevőkkel szemben egyaránt ke-
mény követelményeket támaszt. Az Intézménynek biztosítania kell hozzá a munkaerőt (nem-
zetközi normák szerint 100 ezer lakosú város esetén 1 főfoglalkozásút), a járművet (a fenti 
nagyságrend esetén egy jármű teljes kapacitását), és a dokumentumot (könyv és Av doku-
mentumok). Nem kisebb a követelmény a munkát rendszeresen vállaló könyvtárossal szem-
ben, hiszen a „látogató" könyvtárosi szerepe elkerülhetetlenül a szociális munkás szerepével is 
súlyosbodik, ami sajátos Ismereteket, készségeket és főként szociális elkötelezettséget kíván. 

A felkereső szolgálatot vállalni akaró és tudó könyvtárak köre a 90-es években jelentősen 
csökkent. Tiszteletre méltó kivételekről is beszámol a szaksajtó: Szekszárdon, Szombathelyen, 
a fővárosban több kerületi könyvtárban és máshol jelenleg Is folyik Ilyen tevékenység. Nem 
valószínű, hogy restrikciós években e munkaerő- és eszközigényes feladat nagyobb kibonta-
kozása lenne várható. Részleges megoldást jelenthetne talán az új karitatív szervezetek bevo-
nása a munkába. A végső megoldás természetesen az intézményesülés: annak elismerése, 
hogy a házhoz kötöttek elemi joga a felkereső szolgálat Igénybevétele. 

A vakok és gyengénlátók Irodalmi dokumentumokkal való ellátása világszerte, így nálunk Is 
kétcsatornás: egyrészt a vakok szervezetein keresztül történik (Vakok és Gyengénlátók orszá-
gos Szövetsége), másrészt a közkönyvtárakon keresztül. A vakok saját Intézményére épülő 
ellátás számos gyakorlati előnye ellenére hátrányokkal Is jár: a világtalanokat e területen Is 
sorstársaikkal zárja össze, ami nemhogy segítené, hanem Inkább gátolja társadalmi beilleszke-
désüket a „látók" világába. Mindezért a közkönyvtárak Ilyen Irányú szerepvállalásának erősö-
dése a kívánatos. 

A vakok és gyengénlátók könyvtári ellátásának kérdése elsősorban dokumentumkérdés, 
másodsorban a dokumentumok eljuttatásának, a kapcsolatok megteremtésének és fenntartá-
sának kérdése. 

A legfontosabb dokumentumtípust, a hangoskönyvet a Szövetség állítja elő folyamatosan 
növekvő mennyiségben. A könyvtárügy e tevékenységbe egy évtizede kapcsolódott be, s a 
szerény kezdetek után jelenleg mintegy 70 közkönyvtár működik hangoskönyv báziskönyvtár-
ként. Állományuk az egykori szerény indulási egységcsomagtól (18 cím), mintegy kétezer cím-
ből álló valódi gyűjteménnyé nőtt. A gyarapítás folyamatos, bár szervezetileg máig sem épült 
be a könyvtári dokumentumellátás alaprendszerébe. 

úgy látszik, a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásának ez az a kivételes területe, mely 
töretlen dinamizmussal, szervezett keretek között növekszik - bár nagyságrendjében és 
technikai eszközrendszerében még elmarad a nyugat-európai könyvtárak szolgáltatásaitól. Az 
alapszolgáltatásokra épülve további szociális tevékenység Is létrejöhet (pl. klubszerű foglalko-
zás a vakok egy csoportjával), ott, ahol megvannak ennek tárgyi feltételei és megvan rá a 
könyvtárosi áldozatkészség (mint pl. Szegeden, ahol a vakok és csökkentlátók ellátásának régi 
szép hagyománya van). 

A siketek és hallássérültek könyvtárhasználatának problémájával még nem nézett igazán 
szembe a hazai könyvtárügy, AZ adósság azért Is nyomasztó, mert igen nagyszámú csoportról 
van szó (becslések szerint a lakosság 7-8%-áról, tehát többszázezres nagyságrendről). 



A hallássérültek idegenkednek a közkönyvtáraktól, frusztrálja őket, hogy a könyvtárosokkal 
nem tudnak kommunikálni, nincs közös nyelvük. Ugyanakkor a hallássérültekkel foglalkozó 
intézmények sem számolnak ma még a könyvtárak nyújtotta lehetőségekkel (ellentétben pl. a 
vakokkal foglalkozó intézményekkel). 

Mit tehet a könyvtár, mit tehet a könyvtáros? Fel kell készülnie a siketek és hallássérültek 
egyéni fogadására és az ilyen - elsősorban iskolai - csoportokkal való intenzív foglalkozásra. 
Mindenekelőtt ki kell alakítania kommunikációs készségét. Meg kell találnia a hangot e cso-
port társadalmi intézményeivel is, de mindenekelőtt magukkal a hallássérültekkel. 

A kommunikációs készség kialakításáról szólva nem a jelbeszéd megtanulására gondolunk 
(bár egy-egy, e téren központi szerepet vállaló könyvtárban az is kívánatos lenne), hanem 
mindannak a sajátságnak az ismeretére, melyek a hallássérültekkel való kommunikációhoz 
szükségesek. (Arcmimika, szájról olvasás, kommunikáció írással stb.) Ezek elsajátítása a könyv-
táros részéről az embertárs iránti fokozott figyelmet tételez föl, a könyvtárügy részéről vi-
szont a képzésbe és továbbképzésbe építendő ismeretanyagot. 

(Részlet Katsányi Sándor A könyvtár szociális feladatai c. tanulmányából) 

Könyvtárak az esélyegyenlőségért 
Példák az európai könyvtárak gyakorlatából 

Előadó: Bánsági K inga t ö r t é n é s z 

Szeretnék bemutatni önöknek négy európai könyvtárat - két német, egy francia, és egy 
svájci intézményt, weboldalakat meglátogatva összegyűjtöttem azon szolgáltatásokat, me-
lyekkel ezek a közintézmények segítik az esélyegyenlőség tényleges megvalósulását. Legin-
kább arra voltam kíváncsi, hogy a vakok és gyengénlátók számára milyen módon teszik hozzá-
férhetővé az információkat, illetve hogyan teszik lehetővé a mozgássérültek akadálymentes 
közlekedését. 

PÁRIZSI VALENTIN HAÜY TÁRSASÁG 
Könyvtára 5 szekcióból tevődik össze: a Braille-könyvtárból - ez 27 000 címével a világ leg-

jelentősebb pontírásos könyvekből álló könyvtára - , az öregbetűs könyvtárból, a zenei könyv-
tárból, a Braille-írásos kottákból álló gyűjteményből, valamint a hangoskönyvekből. Valameny-
nyi ingyenesen kölcsönözhető a könyvtárba beiratkozott olvasónak. A helyben használaton 
kívül az interneten elérhető online katalógusból megrendelhetők a dokumentumok telefo-
non, e-mail-en keresztül, vagy postai úton. A web-katalógus vakok és gyengénlátók számára 
adaptált - Braille, nagy karakter, hang, és numerikus hordozón. A könyvek postai szállítása -
mind Francia, mind Németországban - ingyenes, ún. vakküldeményként történik. A könyvek 
Braille-írásra fordítása, a hangfelvétel, a sokszorosítás szintén ingyenes. 

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SVÁJCI KÖNYVTÁRA 
Zürichben 25 éve működik, vásárol, adaptál és előállít vakok számára hozzáférhető adat-

hordozókon dokumentumokat. Az öregbetűs és hangoskönyvek, Braille-könyvek és kották, 
tapintással játszható játékok kölcsönzése itt is ingyenes, de a beiratkozáshoz szükség van or-
vosi igazolásra, valamint 50 svájci frankra. A könyvtárnak két saját könyvkiadója van: egy 
Braille-, és egy öregbetűs könyvkiadó, akiknél intézmények, cégek, de magánszemélyek is 
rendelhetnek különféle nyomtatványokat (pl. körlevelet, órarendet, meghívót stb.) A könyv-
tárnak saját stúdiója van, itt készítik az általuk kölcsönzött hangoskönyveket, de itt is ültet-
nek át magnószalagra egyéni vagy intézményi rendelés alapján elsősorban egyetemi tanköny-
veket, szakkönyveket. Közel 50 különböző újságot és folyóiratot olvasnak kazettára, melyeket 
interneten is szolgáltatnak - hang- és Braille-formátumban, természetesen csak az arra előfi-
zetőknek. Ez az ún. hangosfolyóirat. 



A könyvtár célja, s ez talán a legelőremutatóbb kezdeményezése, hogy a jövőben vala-
mennyi könyvet olyan digitális eljárással állítsanak elő, amelyből könnyedén a kívánt formá-
tumba lehet majd a művet átalakítani (html-dokumentum hangadatokkal, ill. a megjelenő szö-
veg Braille-sorokkal, ill. screenreaderrel - képernyőolvasóval is olvasható legyen.) 

KÖLNI VÁROSI KÖNYVTÁR 
A vakok könyvtára 1919-ben a Kölni Háborús vakok kezdeményezésére alakult. Németor-

szág egyetlen olyan vakok számára alapított könyvtára, amely egy nagyváros közkönyvtárhá-
lózatának integrált része. Ennek egyik nagy előnye, hogy a hangoskönyvek a Kölni városi 
Könyvtár katalógusában is megtalálhatóak. A könyvtár - francia testvérintézményéhez hason-
lóan - az információközvetítés elsődleges feladatát szélesen értelmezi, s számos egyéb szol-
gáltatást is nyújt. így pl. a könyvtár összeállított egy olyan linkgyűjteményt, amelyek vakok és 
gyengénlátók számára is hozzáférhető módon szolgáltatja az adatokat, habár esetleg nem is 
kifejezetten nekik fejlesztették ki, de ezek a kínált dokumentumok a vakok által használt 
technikai eszközökkel feldolgozhatóak. 

Mindhárom könyvtár biztosít vakok és gyengénlátók munkavégzésére alkalmas munkahe-
lyet, vagyis ingyenes személyi számítógéphasználatot, ahol az intézet munkatársai segítséget 
nyújtanak az interneten való eligazodásban, szkennelésben, nyomtatásban, a különféle adat-
hordozók és programok kezelésében. A kölni könyvtárban a munkahelyet egy segédeszköz-
gyártó cég szponzorálja. 

A központi könyvtáron, médiatáron, fiókkönyvtárakon kívül ez régebben nálunk is működő 
könyvkölcsönzési formát működtetnek, a buszkönyvtárat. Naponta 4 busz járja a várost, he-
tente, ¡II. kéthetente ugyanazoknál a megállóhelyeknél áll 1 órát. A központi katalógusból 
választva kérhetik a könyvtárhasználók, hogy a következő alkalommal, mely címet szeretnék 
kikölcsönözni. A könyvtári buszok megállóhelyei teljesen átszövik a várost, az idősebb, nehe-
zebben mozgó lakosság szívesen használja a kölcsönzésnek ezt a formáját. 

Az akadálymentesség megteremtése érdekében a városi könyvtár együttműködik a kölni 
tömegközlekedési társasággal is. 

FRANKFURT - VÁROSKALAUZ 
Frankfurt város hivatalos honlapjáról érhető el ez az - elsősorban mozgás - , másodsorban 

látáskorlátozott emberek számára készült - kalauz, amelyben eddig mintegy 6000 középület 
elérhetőségét, akadálymentességét vizsgálták meg. A bevásárlóközpontok, tömegközlekedési 
járművek, parkok, kávézók között a városi központi könyvtárat is megtalálhatjuk, elérhetősé-
gét, az olvasótermek, lift, mosdók stb. adatait világos, tematikus rendszerben ezen a honla-
pon közzéteszik. 

Gondolatébresztő lehet számunkra, hogyan járulnak hozzá az ismertetett európai könyvtá-
rak ahhoz, hogy minden ember akadálymentesen használhassa a könyvtárat, hozzájuthasson a 
dokumentumokhoz, s ne csak elméletben létezzenek alapvető emberi jogai, hanem az aka-
dálymentesség a lehető legszélesebb értelemben megvalósulhasson. 



AZ ISMERTETETT EURÓPAI KÖNYVTÁRAK WEBOLDALAI: 

Association Valentin Haüy 
Valentin Haüy Társaság Könyvtára (Párizs) 
www.avh.asso.fr/bibliotheques 

schweizerische Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte 
Vakok és Gyengénlátók Svájci Könyvtára (Zürich) 
www.sbszh.ch 

Stadt Bibliothek Köln 
Kölni városi Könyvtár 
www.stbib-koeln.de 

Stadtbücherei-Zentralbíbliothek Frankfurt 
Frankfurti Városi Központi Könyvtár 
www.frankfurt-handicap.de 

Információtechnológia a látási fogyatékosok 
szolgálatában 

Olvasógép látássérülteknek 
Előadó: Dudás Imre p r o g r a m o z ó 

A s z a b a d s á g e l n y e r é s e 
(Vakok a s z á m í t ó g é p e lőtt ) 

Közel két éve foglalkozom azzal, hogy 
előadásokon, írásban és beszélgetések alatt 
tudatosítsam, hogy a vakok hogyan hasz-
nálnak számítógépet, és ez miért is jó rá-
juk, illetve a társadalomra nézve. Ebben a 
cikkben megpróbálom összegezni az eddigi 
tapasztalataimat. 

Tudás alapú társadalmunkban az infor-
máció szerzés és továbbítás írott formában 
történik. Egy vak ember hiába ír Braille-
írású1 kiváló értekezéseket, nem tudják el-
olvasni a látók. Márpedig miért csak vakok-
nak publikáljon, miért csak vak barátai 
legyenek? 

Az olvasási lehetőségek is korlátozottak. 
Kevés és nehezen pótolható a Braille-
könyv, ugyanez mondható el a hangos 
könyvekről is. 

1 A vakok domborított pontírása 

http://www.avh.asso.fr/bibliotheques
http://www.sbszh.ch
http://www.stbib-koeln.de
http://www.frankfurt-handicap.de


Mit jelenthet egy vak ember számára a számítógép? 
Elsősorban az olvasást és az Információhoz jutást biztosítja. 
Előtérbe kerül az önálló tanulás, Internetes kapcsolattartás és 
ügyintézés. 
interneten keresztül bonyolíthatja banki tranzakcióit, in-

tézheti éves adóbevallását, leveleket írhat és fogadhat, és álta-
lában a számítástechnika minden lehetőségét kihasználhatja, 
csakúgy, mint bárki más. vannak olyan eszközök, amik a luxus 
kategóriába sorolhatók, de általánosan azt mondhatjuk, hogy 
egy fogyatékos ember számára a számítógép nem luxus, ha-
nem segédeszköz. 

Ahhoz, hogy a számítógépből a vakok segédeszköze legyen, szükség van egy speciális prog-
ramra. Ezt mutatom be jelen cikkemben. 

A nyolcvanas évek elején hazánkban megjelentek a számítógépek, sok otthonban volt 
spektrum, Commodore, és ezeknek különböző változatai. A PC kicsit váratott magára, de az 
évtized végére az Is elkezdte hódító körútját, és mára több munkahelyen és otthonban talál-
ható meg, mint ezt hitték 20 évvel ezelőtt. Az emberek lassan ráébrednek, hogy milyen lehe-
tőségeket ad nekik a számítógép és az arra telepített szoftverek. A tanulási Időszakot főként 
a játékok uralták, de az Internetes korszakban már sokan használják kommunikációra, tanulás-
ra, önfejlesztésre. 

Az írók, zenészek Is előszeretettel használják a számítógépet, mert munkájukat megkönnyí-
ti egy jól beállított, stabil rendszer. Megnyílt a lehetőség a szellemi munkát végzők előtt, 
hogy távmunkát végezhessenek, hiszen bárki otthonából, vagy más géphasználati lehetőség-
gel élve elkészítheti dokumentumalt, kimutatásait, amit a munkája megkövetel. Az internet 
segítségével pedig továbbíthatja, tárolhatja, publikálhatja azokat. Hazánkban sok helyen en-
nek még sajnos anyagi korlátja van. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tehetősebb intéz-
mények, felhasználók, számítógép-cseréik alkalmából a kiselejtezett, de még egyszerűbb 
munkák elvégzésére alkalmas gépeiket elérhető áron - vagy Ingyen - felajánlják a rászorulók-
nak. 

A fentlekben azt szerettem volna lefesteni, hogy milyen rugalmasan működik az Informati-
ka terjedése a világban, és többé-kevésbé az anyagi korlátot Is le lehet küzdeni. 

A Commodore Idején kitalálták sok helyen a világban, hogy „ha a számítógép tud hangot 
kelteni, akkor beszélni Is tudhat; és ha tud beszélni, akkor a képernyőn lévő Információkat 
akár fel Is tudná olvasni"! Elkezdődött a fejlesztésük ezeknek a „beszélő" eszközöknek. Eleinte 
csak speciálisan megépített számítógép jöhetett szóba, később már csak egy külső eszközt 
kellett csatlakoztatni a mások által Is használt gépekhez, és egy programot kellett telepíteni. 

Mára már annyi Is elegendő, hogy egy „hétköznapi", hangkártyával és hangszóróval (fej-
hallgatóval) rendelkező PC-re feltelepítsünk egy szoftvert. 

Adott tehát egy átlagos számítógép, és egy CD, amin egy program van. 
Mi Is ez a program? 
Ezt a szaknyelven képernyőolvasónak hívják, de az elnevezés nem túl szerencsés. Az embe-

rek ebből arra asszociálnak, hogy a képernyő szövegét felolvassa. Ennél jóval többről van szó. 
A képernyő nemcsak egy nyomatott oldal, amit az ember vagy elolvas, vagy nem. A 

számítógép képernyőjén lévő Információkat elemezni kell, aszerint, hogy mit kell ebből 
aktuálisan felolvasni, AZ „értékes" szövegrész környezetében különböző funkcióvezérlő 
Ikonok, menüsorok, végrehajtás-vezérlő elemek, üzenetpanelek, stb. találhatók. Ezeket 
minden esetben értelmezni kell, és esetenként a szükséges műveleteket végre kell hajtani. 

A képernyőolvasó működésének szemléltetése úgy helyes, mintha én megkérnék valakit, 
hogy olvassa fel nekem a képernyőn megjelenő Információkat, annak megfelelően, ami éppen 
a végrehajtandó feladat. Ez nem Is olyan egyszerű, de tapasztalataim szerint sok ember ha-
mar rájön arra, hogy éppen ml Is az a szövegrész, amit olvasnia kell. Az évek során sokszor 



adódott, hogy a számítástechnikában járatlan embertől kellett hirtelen gyors segítséget kér-
nem, és sokuknak sikerült rövid Idő alatt elmagyaráznom, hogy mikor milyen részt értelmez-
zen a képernyőről. Ebből adódik, hogy lehet - szakmai szóval élve - „algoritmizálni" ezt a fo-
lyamatot. Tehát lehet modellezni lépésről lépésre, hogy egy látó ember milyen eseménykor 
mit olvas a képernyőről. 

A program, amivel éppen dolgozik a felhasználó, „tudja", hogy mit mutat, arra várva, hogy 
az ember megtalálja, értelmezze az üzenetet, és aktiváljon valami vezérlő elemet, ha szüksé-
ges, vagy tüntesse el a párbeszéd ablakot. 

Tehát a képernyőn pontosan meghatározható mindenkor a fontos Információ és a szüksé-
ges feladat, művelet végrehajtásának módja Is. 

Miután ezeket az alapvető dolgokat tisztáztuk, következhet a gyakorlatibb bemutatása a 
képernyőolvasó programoknak. 

Aki ott volt a 2003 nov. 13-1 esélyegyenlőségi konferencián, láthatta az előadásomban, 
hogy egy, a könyvtár által a rendelkezésemre bocsátott gépen dolgoztam (köszönet Miklán 
Csaba Informatikusnak), ami természetesen nem volt speciálisan vakoknak épített számító-
gép. Az előadásom előtt elővettem egy CD-t a táskámból, és önállóan feltelepítettem a prog-
ramot, amit később bemutattam, hogy hogyan Is használható. 

Több más számítástechnikai segédeszköz Is létezik, de én szándékosan a Windows képer-
nyőolvasókat emelem ki, hiszen ez az alapja a modern számítástechnikának, korábban a DOS 
volt elterjedt, de tapasztalatok szerint egyre Inkább csak azokon a területeken használják a 
vakok, amiben nincs még megfelelő Wlndows-os megoldásuk. 2003-tól a windows képernyő-
olvasó már magyar nyelven Is létezik, ezért a hazai felhasználóknak sem kell hátrányt szen-
vedniük. 

Tehát van egy számítógépünk, amin működik valamelyik Windows verzió. Minimum win-
dows95, de lehet XP, sőt a Windows 2003 server operációs rendszer Is. 

Az összes windows-t támogató képernyőolvasó ma már úgy működik, hogy magát a telepí-
tést Is el lehet végezni vakon. Nagyon egyszerű ez, hiszen ha berakjuk a CD-t, az máris tud a 
hangszórón keresztül utasításokat adni nekünk. 

Eleinte előre felvett beszéddel utasít: „nyomja meg az Enter-t a folytatáshoz, az Esc-et a 
kilépéshez". 

A program a telepítés elején önállóan elvégzi a számítógépen szükséges alapbeállításokat. 
A Windows-programokban megszokott „tovább" és „igen" lehetőségek kiválasztása szükséges 
ahhoz, hogy feltegyük ezeket a szoftvereket, tehát nem Igényel komoly szakmai Ismeretet. 
Elegendő, ha meghallgatjuk a felolvasott utasításokat, Ismerjük a billentyűzetet, és elfoga-
dunk mindent, amit alaphelyzetben kínál a telepítő. 

Miután ezt a feladatot megoldottuk, máris egyenrangú számítógép kezelő lett egy vak fel-
használóból látó társaihoz képest. Ha kívánjuk, a „beszélő program" a windows indulásakor 
automatikusan elindul, de ha nem, akkor egy gombnyomással, később is el lehet indítani. (Ez 
akkor lehet különösen fontos funkció, ha látó és vak ugyanazt a gépet használja.) 

És kezdődhet a munka, levelezés olyan - a látóknak is rendelkezésre álló - eszközökkel, 
mint az Office, Outlook, stb. A szoftverek kiválasztása mégsem korlátlan, vannak olyan prog-
ramok, vagy program részletek, amikkel nem tud együttműködni a képernyőolvasó. Ez abból 
adódik, hogy a képernyőolvasó programok csak valóban a „szövegeket" tudják értelmezni és a 
grafikákat, képeket csak részben. 

A windows-ban ugyan látszólag sok minden képként jelenik meg, de ezek szövegből előállí-
tott Ikonok, amelyeket valamilyen paraméterek segítségével kirajzol a rendszer. 

A grafikai elemekhez program szinten rendelt szövegek már felolvastathatok, az ábrákhoz 
rendelt feladatok végrehajthatók, (pl: „nyomógomb"-ra kell állni és Enter-t kell nyomni). De ha 
egy névjegykártya szkennert képét Illesztjük a szövegbe, akkor - bár a látóknak ez teljes érté-
kű Információ - a képernyőolvasó program csak annyit értelmez belőle, hogy „kép". 



Eljutottunk tehát odáig, hogy - leszámítva azokat a programokat, amik főként grafikára 
épülnek - , egyenrangúan tudjuk használni a számítógépet a látókkal. Az eddigiekből kitűnik, 
hogy többek között a játék programok nem igazán használhatók. 

De ahogy fentebb említettem: „a vaknak a számítógép nem luxus, hanem segédeszköz". A 
számítógép és a képernyőolvasó program ezt nyújtja együtt. Ennek felhasználása és alkalma-
zása a szolgáltatókon és a felhasználókon múlik. 

A „beszélő számítógép" megnyitja a kaput a látók és nem látók információ cseréje között. 
EZ a fejlesztőkre is ösztönzőleg kell, hogy hasson! 

Könnyíti a fejlesztést az a tény, hogy a Windows egy erősen szabványosított operációs 
rendszer, amit a látó és vak felhasználók egyaránt kényelmesen tudnak használni. A „kőkori" 
informatikai rendszerek ideje lejárt a vakok életében is, hiszen azt is figyelembe kell enni, 
hogy a látókkal együtt dolgozva, mindenki számára kezelhető munkákat tudjon a vak is kiadni 
a kezéből. Régi rendszereket használva gond lehet a szövegformázással, ékezetekkel, és egyéb 
téren való inkompatibilitással. 

A DOS-os felhasználókat támogató szoftveres segédeszközök rövid időn belül kihalnak. A 
felhasználóknak is a fejlődés az igénye, ezt fel kell ismerniük azoknak, akik még mindig DOS-ra 
fejlesztenek a vakoknak programokat. 

A vakok körében népszerűek a digitális könyvek. A legális forrásból táplálkozó internetes 
honlapok legismertebbike a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK). Ennek van külön vakbarát 
változata (portálja) is. 

Azt kell azonban mondani, hogy a speciálisan vakoknak készült honlapok használata semmi 
különbséget nem jelent az eredeti változatuknak korszerű képernyőolvasó programmal való 
olvasásához képest. 

Ennek két oka van: 
• kevesen ismerik megfelelően a vakok által könnyen kezelhető eszközöket, és az azok-

ban rejlő lehetőségeket, 
• a vak felhasználók sem ismerik kellőképpen a rendelkezésükre álló segédeszközeiket, 

mivelhogy új technológiákról van szó, amelynek oktatása és elterjesztése még folya-
matban van. 

Az elektronikus könyvtáraknál fontos szerepe van a könyv letölthető változatának, amit le-
töltés után internet kapcsolat nélkül is lehet használni. Keveseknek adott még a szélessávú 
internet hozzáférés, és ha adott is, a hálózatokat feleslegesen terheli a sok felhasználó egy-
idejű bejelentkezése. 

Egy-egy cikknél hosszabb írás elolvasása (ami órákig, de napokig is tarthat - nem beszélve 
arról, ha a szöveget esetleg meg is kell tanulni) nem on-line feladat! 

Nem szabad elkövetni azt a hibát, amit az egyik, digitális könyveket tartalmazó portál el-
követett, hogy csak on-line módon lehet hallgatni a könyveket. A szolgáltatás nem is a képer-
nyőolvasó használatára támaszkodik, hanem egy külön letölthető és telepítendő program 
olvassa fel az egyedileg formázott szöveget. Ez a program nem hordozható, használhatósága 
és szöveg értése elmarad a képernyőolvasóktól. 

A képernyőolvasók korszakában, amikor egy internetes könyv önmagában is digitális, való-
ban szükség van ilyen eszközre? 

Az interneten elérhető digitális könyvtárak jelentős problémája, hogy túlnyomórészt csak 
régen megjelent köteteket tartalmaz, de mai írók alkotását alig. vannak ugyan illegális digitá-
lis könyvtárak - valamivel bővebb a kortárs irodalmi ellátottságuk -, de ezek a hálózaton szét-
szórtan találhatók, nem rendszerezettek, nincs kialakult, egységes formájuk. 

Érdemes foglalkozni azzal a gondolattal, hogy a digitális könyveket össze kéne gyűjteni egy 
központi internetes oldalon, és egységes programozási megoldással, szabványokkal, azonos 
formára hozni az oda sorolt könyveket. 



(A „forma" nem a külső megjelenésre vonatkozik, hanem a karakterkészletre, a keresési 
módszerekre, tartalomjegyzék kezelésre, stb.) 

Egy jól felépített rendszer segítségével, amiben alkalmazásra kerül a képernyőolvasó prog-
ramok által nyújtott lehetőség, megfelelő kezelést tesz lehetővé a vakok körében, a látó fel-
használóknak pedig esztétikai élményt nyújthat. Hiszen nem kell feltétlenül ábramentesnek 
lenni egy könyvnek, honlapnak ahhoz, hogy vakon is lehessen használni. 

Fontos lenne, hogy ne csak szépirodalmi művekkel bővítsük a digitális könyvek számát, ha-
nem szórakoztató irodalommal, folyóirattal, tankönyvekkel is, mindennel, amihez látó társa-
ink hozzáférnek. 

Számtalan írott anyag még nem áll rendelkezésünkre digitális formában. Erre a problémára 
fejlesztették ki az un. OCR programokat, magyarul a karakterfelismerőket. A számítógéphez 
csatlakoztatott szkenner által beolvasott oldalakat az OCR program a képernyőolvasók által 
értelmezhető digitális formára tudja alakítani. Ennek eredményeként könyveket, de akár 
számlákat is képesek olvasni a vakok. 

Most már nem kell a szomszédot megkérni, hogy olvassa fel a telefonszámlát, vagy a ki 
nem fizetett csekkek miatti késedelmi kamatról szóló értesítőt. 

Persze csak ott, ahol ezek az eszközök rendelkezésre állnak. 
Túl a privát életminőség javuláson, a vakoknak könnyebb (lenne) a hivatalos dolgaikat is el-

intézni a számítógép segítségével, mint elmenni az ügyfélfogadásra, amihez sokszor segítség-
re van szükségük. A hivatalban is többet kell foglalkozni egy vak emberrel, hiszen a ma diva-
tos sorszám rendszert sem tudja önállóan használni. Megkapja a sorszámát, és időnként kiír-
ják, hogy melyik sorszámú ügyfelet melyik szobába/asztalhoz várják, sok olvasni, kitölteni való 
is adódhat egy-egy ügyintézésnél, ami megint problémát okozhat. Lehet, hogy meg tudja 
oldani, hogy baráttal, rokonnal megy el, de nem biztos., hogy minden ügyes-bajos dolgát 
meg kívánja osztani másokkal. 

Ha rendelkezik a számítógépen felhasználói tudással, akkor ilyen gondja már csak akkor le-
het, ha egy-egy intézmény nem teszi lehetővé az internetes ügyintézést. 

AZ „on-line" intézmények száma növekszik, amivel párhuzamosan terjed a vakok körében a 
számítástechnika ismerete is. Természetesen az internetes ügyintézés nem elsősorban a va-
koknak van, és nem miattuk találták ki, hanem egy kényelmi, technikai szempont, ami sok más 
rétegnek segít. Segítséget jelenthet az időseknek - bár közöttük elég kevesen használják az 
internetet - , a mozgássérülteknek és az intézményektől távol lakóknak. 

A fogyatékos embereknek egy másfajta akadály miatt ez nem kényelmi megoldás, hanem 
sokkal fontosabb annál! Ez maga a kapcsolat a társadalommal! 

Dudás imre 

Segé lyszo lgá latok f o g y a t é k o s s á g g a l élő személyek s z á m á r a 

Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szervezete 
Cím: 1051 Budapest, Október 6. u. 22. 
Telefon: ( + 36-1) 311-6415 
E-mail: efoesz@foesz.hu 

MEOSZ - Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
Cím: 1032 Budapest, San Marco u. 76l 
Telefon: ( + 36-1) 388-5529, ( + 36-1) 388-2387 
E-mail: meosz@meoszinfo.hu 

mailto:efoesz@foesz.hu
mailto:meosz@meoszinfo.hu


MVCYOSZ - Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
Cím: 1146 Budapest, Hermina u. 47. 
Telefon: ( + 36-1) 384-8440 
E-mail: jogsegely@mvgyosz.hu 

SINOSZ - Siketek és Nagyothallók Országos szövetsége 
Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 21. 
Telefon: ( + 36-1) 413-7937 
Fax: ( + 36-1) 413-7938 

Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 
Cím: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 13. fsz. 2. 
Telefon/fax: ( + 36-1) 321-8150 
MObll: ( + 36-1) 510-4969 
E-mail: civiH989@nail.datanet.hu 

Je lnyelv i t o l m á c s s z o l g á l a t 

A SINOSZ - Siketek és Nagyothallók országos Szövetsége Fővárosi és Pest Megyei Támogató Jel-
nyelvi Tolmács-szolgálata, siket és nagyothalló ügyfelel számára többi között jelnyelvl és orális 
tolmácsolást biztosít. 

Ügyfélfogadás: 
Hétfőn, kedden, szerdán 8-16, csütörtökön 8-17 óráig; pénteken nincs félfogadás 
Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 21. 
Telefon: ( + 36-1) 413-7937 
Fax: ( + 36-1) 413-7938 
Jelnyelvl tolmácsok: 
Bagó Róbert: ( + 36-20) 432-1893 
Halász Oáborné: ( + 36-30) 999-9285 
Kocsmár Mária: ( + 36-30) 999-9287 

in format ika i és jog i t a n á c s a d á s látássérü l teknek 
„ Iv. 

Az MVGYOSZ - Magyar vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a látássérültek által használt 
speciális szoftverekkel vagy hardverekkel kapcsolatosan felmerülő kérdésekben szervez tanács-
adást, minden kedden és csütörtökön 9-19 óráig. 

Telefonon: ( + 36-1) 384-8440/103 
Személyesen: 1146 Budapest, Hermina u. 47. (MVGYOSZ székház, informatika csoport) 
Jogi problémáik megoldásához minden kedden 10-16 óráig kaphatnak segítséget a rászoruló 

látássérültek. 
Telefonon: ( + 36-1) 384-8440/102 
Személyesen: 1146 Budapest, Hermina u. 47. (MVGYOSZ székház, boltív internet-klub - alagsor) 
E-mailben: jogsegely@mvgyosz.hu 

K l u b p r o g r a m és t a n á c s a d á s beszédhibásoknak 

A Demoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete budapesti ta-
nácsadó Irodájában minden csütörtökön délután 2 és 6 óra között logopédus tart szakmai tanács-
adást. A Demoszthenész klub foglalkozásai minden második pénteken este 6 órakor kezdődnek. 

Cím: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 13. fsz. 2. 
Telefon/fax: ( + 36-1) 321-8150 
Mobilszám: ( + 36-20) 510-4969 
E-ma11: civiH989@mail.datanet.hu 

mailto:jogsegely@mvgyosz.hu
mailto:civiH989@nail.datanet.hu
mailto:jogsegely@mvgyosz.hu
mailto:civiH989@mail.datanet.hu
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J o g s e g é l y a t a r t ó s sérü l tségge l , f o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k n e k 

A De juRe Alapítvány (Disability Rights Advocates, Hungary) jogsegélyszolgálatát a sérültség 
természetére való tekintet nélkül bármely a tartós sérültséggel, fogyatékossággal élő ember fel-
keresheti problémáival. 

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből: 
Cím: 6000 Kecskemét, Borz u. 1. (Dr. Nagy András 
E-mail: nagyjog@elender.hu 

AZ ország más megyéiből: 

Cím: 1112 Budapest, Neszmélyl út 36. (De juRe Alapítvány irodája) 
Félfogadás: minden hónap első hétfőjén 14 órától 16 óráig 
Telefon/fax: ( + 36-1) 310-3583 
E-mall: drahu@c3.hu 

Szo lgá l tatások f o g y a t é k k a l élő e m b e r e k n e k 

A Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány a fogyatékkai élő embereknek kínál szolgálta-
tásokat: a sérült emberek számára Információs-tanácsadó Irodát, munkaközvetítő Irodát, érdek-
érvényesítő Irodát, valamint személyi segítő és szállító szolgálatot működtet. 

Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 
Cím: 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 9. 
Telefon: 06-1-317-44-17, 06-1-317-34-31, 06-1-318-99-20, 06-1-317-84-38 
E-mall: motiv@maíl.c3.hu, motiv@mail.tvnet.hu 
http://www.c3.hu/~motiv/magyar/index.html 
Személyi Segítő Szolgálat: ( + 36-1) 317-3431 
szállító Szolgálat: ( + 36-1) 317-3431 
speciális Munkaközvetítő és Tanácsadó Szolgálat: ( + 36-1) 317-8438 
E-mall: motiv@tvnet.hu 

Mozgássérültek Budapest Egyesületének honlapján 
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43. 
Tel: (1) 329-5299, (1) 349-8172 
civil2029@mail.datanet.hu 
1116 Budapest, Keveháza u. 19-21. 
Tel: (1) 205-3174, (1) 205-3175 
mbe2003@fw.hu 
http://mbe2003.freeweb.hu/menukeret.htm 

ESÉLY XXI. Szolgáltató és Rehabilitációs Kht. 
Budapest, Dózsa György út 144. 
Tel: (06 1) 288 6700/480, 481, 482; FAX: (16 1) 239 4755 
Rehabilitációs szolgáltatások: akadálymentes környezet kialakítá-

sa, a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási lehetőségeinek növelése, rehabilitációs mód-
szerek kialakítása, közvetítése. 

Alapí tványok 

Kézen fogva „Összefogás a Fogyatékosokért" Alapítvány 
Székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. 
Postacím: 1461 Budapest pf. 234. 
E-mail: kezenfogva@c3.hu 
Honlap: http://www.k ezen fogva, i if .hu 
Te lefon : 06-1 -215-52-13; 06-1 -217-81 -00 
Fax: 06-1-217-81-15 

. Kapcsolattartó: K. Papp Lehel 

mailto:nagyjog@elender.hu
mailto:drahu@c3.hu
mailto:motiv@mail.tvnet.hu
http://www.c3.hu/~motiv/magyar/index.html
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mailto:kezenfogva@c3.hu
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Fogyatékos Gyermekekért és Szüleikért Egyesület 
Cím: 2030 Érd, FŐ U. 57. 
Telefon: 06 20 250 9578 
http://www.hypotonia.liu 

„Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért" 
Telefon: (06-1) 380-92-76 
Mobilon: 06-30-584-9914 
Cím: 1046 Budapest, Megyeri utca 226. földszint 
http://www.novolibro.hu/napraforgo/ 

1153 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96. 
Tel./fax: 271-1047 vagy 414-0500 
Alapító kuratórium 
06-30-550-5798 Geiger Mónika (az alapítvány kuratóriumának elnöke) 
E-mail: conditiohumana@fw.hu 
http://conditiohumana.freeweb.hu 

Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért 
1032 Budapest, San Marco u. 76. 
Tel: 388-5529, 388-2387, 388-2388, Fax: 454-1144 
E-mail: alapitvany@biceboca.hu 

Bllss Alapítvány 
H-1112 Budapest XI., Neszmélyi út 36. (őrmezői lakótelep) 
Telefon/fax: ( + 36-1) 310-3583 

Aranyág Mozgássérült és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 
Fővárosi Bíróság: 5525 
védjegy lajstromszáma: 147 246 
Székhely: 1038 Budapest, Mező u. 12. 
Telefon: 243-1734, 454-7140 
Fax: 243-1734 
E-mail: aranyag@aranyag.hu 
Web: http://www.aranyag.hu 

Doh-ungarn Rehabilitációs Egészségügyi és Rokkantsegélyező Közhasznú Társaság 
Általános ismertető 
Ellátási formák szolgáltatások 
2800 Tatabánya, Körösi Csorna Sándor tér 14. 
Tel/fax: 00-36-34-317-508 
Levélcímünk: doh-ungarn@visio.c3.hu 

„FELICITAS" Alapítvány 
H-4029 Debrecen, Csapó u. 88. Hl/7. 
Mobil: 06-30-345-7001 
E-mail: info@felicitasalapitvany.hu 
Az Alapítvány Kuratóriumi elnöke: Kovács Endre 
AZ alapítvány adatai: 
Gézengúz Alapítványa születési Károsultakért 
Központ: 1038 Budapest, Észak u. 12. 
Telephely: 1039 Budapest, Medgyessy F. u. 3. 
Adószám: 19650823-1-41 
Bankszámlaszám: Hypo Vereinsbank 14020001-23221990-01000007 
vezető terapeuta: Dr Schultheisz Judit 
Telefon: 06 1 243-8595, 06 20 9347-318 
http://www.matavnet.hu/~babgrade/ 
E-mail: babgrade@matavnet.hu 

http://www.hypotonia.liu
http://www.novolibro.hu/napraforgo/
mailto:conditiohumana@fw.hu
http://conditiohumana.freeweb.hu
mailto:alapitvany@biceboca.hu
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Kerek Világ Alapítvány 
A fogyatékkal élő emberek életminőségének javítását, önrendelkező életvitelének kialakítását, 

társadalomba való beilleszkedését. 
A szervezet címe: 7627 Pécs, Gesztenyés u. 2. 
Képviselő: Dr. Páva Zsolt és Kővári János 
Telefon/fax: 72 239-670 
E-mail: kerekv@c3.hu 
http://www.c3.hU/~kerekv/#top 

Korszerű Technikával a Mozgáskorlátozott Emberekért Alapítvány 
Budapest, III. San Marco u. 76. (MEOSZ) Postacím: 1300 Budapest, Pf. 141 
(/fax: (1) 388-2388; (1) 388-2387, (1) 388-5529; (1) 388-8951 
*technika@c3.hu WEB: http://www.c5hu/~technika 
MOIRA Centrum 1039 Budapest III., Kelta u. 3. 
Telefon/fax: (06-1) 250-2477 
MOIRA centrum H-2031 Érd, Pf. 45. 
E-mail: agnes.borbely@mail.matav.hu 
http://www.bme.hu/moira/index h.htm 

MONFODI Közhasznú Alapítvány 
H-5000 Szolnok, Városmajor út 21. 
Telefon: +36-56/ 525-048, Mobil: +36-30/ 246-9153, Fax: +36-56/420-706 
E-mail: monfodi@broadband.hu 

mailto:kerekv@c3.hu
http://www.c3.hU/~kerekv/%23top
mailto:technika@c3.hu
http://www.c5hu/~technika
mailto:agnes.borbely@mail.matav.hu
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Az IBBY 
(Gyermekkönyvek Nemzetközi 

Tanácsának Magyarországi Egyesülete) 
és a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
szeretettel meghívja 

2003. december 9-én 11 órára a 

Teljes élet - az élet tejessége 
Fogyatékos gyermekek és az olvasás 

élménye 

címmel megrendezésre kerülő konferenciájára, 
melynek helyszíne 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Üdvözlő szavakat mond: 

Nagy Anna 
a Központi Könyvtár igazgatója 

A konferenciát megnyitja: 
Dr. Lévai Katalin 

esélyegyenlőségért felelős miniszter 

Előadások: 

Dr. Bartos Éva 
Az olvasás élménye és a gyermeki lélek 

Mattyasovszky Zs. Zsófia 
Olvasás és fogyatékossát 

Hozzászólás az IBBY konferencián 
S z e r d a h e l y i Edit , k ö n y v t á r v e z e t ő , FSZEK H/2, k ö n y v t á r a 

Egy megdöbbentő élményemről szeretnék beszámolni. 
Egy olyan könyvtárban dolgozom, ami egy integrált iskolával működik egy épületben. He-

tente két napon könyvtári foglalkozást tartok nekik. Egy alkalommal a mesesarokban sző-
nyegre telepedő osztálynak feltéve egy kérdést, a „kézerdőben" megpillantottam egy lábat. 

Évtizedes gyakorlatból tudom, bogy mindig vannak renitens gyerekek, akik kipróbálják a 
tűréshatárunkat. így automatikusan indult bennem, hogy „Nahát...", de valami mégis vissza-
tartott, és nem véve tudomást a látottakról, folytattam. 

Egy pár perc múlva kikerülve a gyerekek takarásából, megpillantottam egy kar nélküli kis-
lányt... 

Mondhatom: alig tudtam palástolni a megrendülésemet, hogy mi lett volna, ha ... 
Mint említettem integrált iskoláról van szó, tehát minden osztályban különféle sérülésben 

szenvedő gyerek jár: siketnémák, mozgássérültek, down-kórosak. Mindegyikkel probléma-
mentes a kapcsolatunk, igénylik is a segítségünket, egedül ez a kislány zárkózik el mindenfajta 
segítség elől, pedig a cipőjéből kibújva, a lábával veszi le a polcokról a könyveket. 

Hogyan közelítsek hozzá? 
Egy másik probléma: évente jelzik az elsős tanító nénik, neurotikus?, túlmozgásos? gyere-

kük van, akiknek speciális foglalkozásra, - megtanulva olvasni speciális - olvasmányokra lenne 
szükségük. Ez szülői igény is. Kérdésem: nem tervez-e az intézmény gyerekkönyvtárosok ré-
szére bibliotherápiás továbbképzést? 



A melegek, a feketék és a fogyatékosok együtt 
Amerikából jött... 

A polgárjogi mozgalmak nemzetközi sikere vagy sikertelensége mindig az összefogáson 
múlik. 

A sok kisebbség amint összefog, már nem egyéni elszigetelt akcióként jelenhet meg a tár-
sadalom érdekérvényesítés palettáján, hanem egy ütőképes csapatként lepheti meg a min-
denkori döntéshozókat. A kisebbség így válik többséggé. Van ahol ez sikerül, van ahol nem. Az 
önálló élet mozgalom elterjedésének és amerikai sikerességének példája Európában - és re-
mélhetőleg Magyarországon is - lavinaként söpri majd el az évtizedeken át jellemző, sokak 
által korlátoltnak nevezett felfogás fosszíliáit. Jelli Magdolna, az Önálló Élet Egyesület elnöke 
hajthatatlan, mivel önálló életről van szó. 

A m e r i k á b ó l i n d u l t az a m o z g a l o m , a m e l y n e k Önálló é let a n e v e és az a m e r i k a i f o g y a -
t é k o s o k é r d e k é r v é n y e s í t ő s i k e r e i n e k l e t é t e m é n y e s é v é vá l t . Mit t a k a r m a g a a f o g a l o m ? 

A 60-as években indította el néhány súlyosan sérült ember, akik csak készülék segítségével 
tudtak lélegezni, emellett mégis egyetemre jártak. 

Nagy gondot jelentett számukra, hogy nem tudtak a többi társukkal együtt lakni, meg a 
kollégium lépcsős volt és ezért esténként nővérszállón laktak. Ez nagyon bántotta önérzetü-
ket, ezért elindítottak egy új mozgalmat, amely azt mondja: nekik is épp annyi joguk van mint 
az ép társaiknak. Egyetemi társaik melléjük álltak és demonstrációt szerveztek. Tüntettek, 
hogy akadálymentesítsék a kollégiumot, aztán az utcán a járdákat; rámpásítsák a középülete- ' 
ket, és biztosítsák az alapvető jogot ahhoz, hogy ők is bejuthassanak oda, ahová a társaik. Mel-
léjük álltak a feketék, a melegek és együttesen gyakoroltak nyomást a kormányra. Követelték, 
hogy nekik is biztosítsák a jogot a tanuláshoz, a munkához, a lakhatáshoz, egészségügyi ellá-
táshoz, a kultúrálódáshoz. A kezdeményezés polgárjogi mozgalommá terebélyesedett, hiszen 
a többségi társadalom sem a fogyatékosokat, sem a feketéket, sem a melegeket nem fogadta 
el egyenrangú félként. 



I t t h o n el t u d s z e k k o r a m é r e t ű ö s s z e f o g á s t k é p z e l n i ? 

Nálunk ezt nem tapasztalni, itt még nem tudatosult, hogy a kormánnyal szemben összefo-
gással érhetünk el eredményt, intelligensen agresszívnak kell lennünk, ami sajnos nem bevált 
módszer Magyarországon, A fogyatékosok nagy része gátlásos és önértékelő problémái van-
nak. 

M a g y a r o r s z á g o n m e g l e h e t h o n o s í t a n i e z t az é l e t f o r m á t , e z t a m o z g a l m a t ? 

Egyik réteg sem tartja fontosnak a súlyos sérültek jogalt. Mi valahogy mindig a háttérbe 
szorulunk. Ennek ellenére nagyon fontosnak tartjuk az önrendelkezésen alapuló önállóság 
szeméjét. Ha valaki annyira súlyosan mozgássérült, hogy csak feküdni tud, akkor Is joga van 
önrendelkezésen alapuló önálló életet élni, hiszen ez az ő belső döntéseitől, gondolkodásától, 
személyiségének érettségétől függ, így a döntéselért a felelősséget Is vállalni tudja. Azt vár-
juk, hogy minden fontosabb dologban a súlyos mozgássérült dönthessen, és ne felülről, pa-
ternalista nézetek szabják meg neki hogyan éljen, mit szabad neki, mihez van joga, mihez 
nincs. 

Mit k e z d h e t e g y f o g y a t é k o s e m b e r m e g n ö v e k e d e t t „ s z a b a d s á g á v a l " ? 

Ha önrendelkezési jogát megszerezte, ki kell harcolnia, hogy mindazokat a jogokat a gya-
korlatba át is tudja ültetni. Az első és legfontosabb feladat környezetünk - a járda, a középü-
letek, tömegközlekedés - akadálymentesítése, mert az az első „lépcsőfok" ahhoz, hogy egyál-
talán kijussunk az utcára. Ezt megelőzően a személyi segítésnek van óriási szerepe, hiszen 
többségük elektromos kerekesszékkel tud csak közlekedni és minden mozdulathoz személyi 
segítőkre van szükségünk. Gondolok ezalatt a mozgásra, az öltözködésre, a kocsiba ülésre. Ha 
minden a rendelkezésemre áll, akkor már el tudok jutni az Iskolába, így olyan tudás lesz a bir-
tokomba, amely által kvalifikált munkához juthatok. 



S o k a t kel l m é g v á r n u n k e r r e ? 

Természetesen ez egy nagyon hosszú folyamat, hiszen nagyon sok mozgássérült még rá 
sem ébredt ennek a tudatára. 

A többség még ott tart, hogy még a családdal sem mer szembeszállni, hisz ott is diszkrimi-
nálják őket. Az alapvető jogukat csorbítják meg azáltal, hogy nem engedik el egyáltalán szóra-
kozni. Agyon dédelgetik, agyon féltik, vagy azt gondolják, a tanulásban, a munkában úgysem 
tudja azt a feladatot megoldani, amit ép testvére. A szülőkkel sajnos szembe kell szállniuk. 
Természetesen ennek Is megvannak az eszközei. Módszeresen kell elmondani, hogy képes va-
gyok a tanulásra, képes vagyok dolgozni, amit azonban be Is kell bizonyítani, például jól ta-
nulni. így lassan-lassan a szülők Is belátják: Igen Is szükség van arra, hogy taníttassák, hogy 
dolgozzon, hogy emberek közé járjon, hogy kulturálódjon. Előbb- utóbb úgyis Integrálódni 
fog a társadalomba és minél hamarabb kezdi el valaki, annál nagyobb sikerrel áll helyt az 
életben is. 

A másik lehetőség a szociális otthon, ahol csak vegetálni lehet. Nem gondolom, hogy egy 
döntőképes, ép elméjű, bármilyen fogyatékos ember Ilyen életet kívánna magának. Persze 
lehet ezt Is választani, hisz az önálló élet nem kötelező. Ez választási lehetőség. Úgy akarok 
élni mint az összes többi ép ember és becsülni akarom magam, vagy ülök ölbe tett kézzel és 
várom a sült galambot. 

Teljes élet - az élet teljessége címmel rendezett konferenciát az IBBY a központi Könyv-
tárban 2003. december 9-én. 

Az IBBY, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa ennek a konferenciának a megrendezésével 
csatlakozott a Fogyatékkal Élők Évéhez. Több előadásból kicsengett, hogy nem ismerjük eléggé a 
fogyatékos személyek - akik jobban szeretik ezt a megnevezést, mint a fogyatékkal élők, vagy . 
fogyatékosok megnevezést - igényelt, reakcióit. 

Nagy Anna, a Központi Könyvtár igazgatónőjének üdvözlő szaval után Dr. Nagy Mariann az 
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Fogyatékosügyl irodájának munkatársa tolmácsolta Dr. Lévai 
Katalin miniszter asszony üdvözletét, és Ismertette a Köztársasági Esélyegyenlőségi programot. 
Ennek része többek között az esélyegyenlőségi hálózat kiépítése - melynek tagjai lehetnek a 
könyvtárak Is -, a hátrányos helyzetűek megismertetése, hogy úgynevezett láthatatlan állampol-
gárból a társadalom teljes jogú tagjaivá váljanak, ide tartozik még az integrált oktatás, hiszen ha 
gyerekkortól együtt vannak fogyatékos személyek és egészségesek, akkor előítéletmentes felnőt-
tek válhatnak belőlük. 

Dr. Nagy Mariannt Bartos Éva követte, aki az olvasásról mesélt nekünk, az olvasásról mely az 
élményszerzés eszköze. Az olvasott műalkotás hat a gyermeki lélekre, általa fejlődik a gyermek 
személyisége, tapasztalatot szerez, megoldásokat talál. Fejleszti a memóriát, a fantáziát, az ér-
zelmeket, és az Intellektust. Ez a hatás lehet szándékos, erre épül a biblloterápla. A mese tehát 
kikapcsol. Kikapcsol a mindennapokból, elrepülhetünk soha nem látott tájakra, de az olvasottak 
visszahatnak a lélekre, megszokott kulccsá válhat a gyerek kezében, és később ő Is képes lesz me-
séket alkotni. 

A szünet után Mattyasovszky Zs. Zsófia mesélt értelmi fogyatékos fiatalokról, a türelem szere-
péről, az elfogadásról. A gyerekkori Integrációt azért is tartja fontosnak, mert a gyerekekben 
nincsen előítélet. Adott néhány tanácsot, arra az esetre, ha fogyatékos személyekkel kerülünk 
kapcsolatba. Figyelnünk kell arra, hogy ne akarjunk túl okosnak tűnni, ne beszéljünk sokat, ne 
legyünk túl elfogadóak, és ne tegyünk úgy se, mintha nem vennénk észre semmit. Nem szavakkal 
van kikövezve az út hozzájuk, mondta. Javasolta, hogy legyenek rendezvényeink, ahol együtt 
vannak fogyatékosok és egészségesek. 

Utolsó előadóként Kucska zsuzsa számolt be a Terézvárosi Gyerekkönyvtár rendezvényeiről, 
melyeken fogyatékos és egészséges gyerekek együtt vettek részt. Könyvtárunkban megtalálhatók 
a kisegítő tankönyvek Is, jelbeszéd könyv, nagyító a gyengénlátóknak. Könyvtárunk gyakran 
együttműködött a Terézvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi otthonával 
(TERÉZÉNO) több rendezvényt szerveztek közösen. 

A konferencia végén közösen megnéztük a TERÉZÉNO 10. születésnapjáról készített rövid ösz-
szefoglalót. 



Összefoglalva, a konferencia igen hasznos volt, hiszen a résztvevők nagy része nem foglalkozik 
napi szinten fogyatékos emberekkel, viszont az ismeretek hiányát gyakran érezhetjük. Köszönjük 
a tartalmas előadásokat, de azért, hogy az esélyegyenlőségi hálózat valóban kiépüljön, nekünk 
magunknak is tennünk keli. 

Kaposi Ildikó 
FSZEK Sárkányos Gyermekkönyvtár 



E S É L Y F - G Y E N L Ő S É G 1 K O R M Á N Y I I I V A T A L 

Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 

A Miniszter és a Hivatal feladatai 

• A tárcáknál folyó munka koordinálása 
• A források koordinálása 
• A tárcák tevékenységének segítése - a különböző okok miatt hátrányos helyzetű csopor-

tok érdekeinek szem előtt tartásával 

A Köztársasági Esélyegyenlőségi Program alappillérei 

1. A Nemzeti Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 
2. Képzési és közvélemény-formáló programok 
3. Hozzáférhető környezet megteremtése a fogyatékkal élő emberek számára 
4. Krízis-intervenciós központok kiépítése az erőszak áldozatai számára 
5. Mintaprogram a kistérségi szinten halmozottan megjelenő etnikai, társadalmi és területi 

hátrányok társadalompolitikai kezelésére 



Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 
1. A Nemzet i Esé lyegyenlőség i Hálózat k iépítése 

• EU-elvárásoknak megfelelő értékrend 
n A munkatársak és önkéntesek előzetes felkészítése, majd folyamatos továbbképzése 
• Rendszéres, országos szintű egyeztetések 
• Korszerű területi, jogi, szociális szolgáltatóhálózat 
n A teljes országot behálózó információs rendszer 

Együttműködő partnerek: IM, BM, MeH szolgáltató állam koncepciójáért felelős 
kormánymegbízottja, megyei és települési önkormányzatok, civil szervezetek 

2. Képzési és közvé lemény- formáló p r o g r a m o k 

n Az erőszak- és előítélet-mentes szemlélet 
• A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megjelenítése a médiában 
• A különböző kultúrák találkozásából adódó konfliktusok kezelése 

Együttműködő partnerek: BM, IM, ESZCSM 

3. H o z z á f é r h e t ő k ö r n y e z e t m e g t e r e m t é s e a f o g y a t é k k a l élő emberek s z á m á r a 

• A kormányzati szervezetek akadálymentesítése 
- Fizikai akadálymentesítés 
- A kormányzati rendszer információs hozzáférhetőségének megteremtése 
- Az egyes tárcák működő rendszereinek adaptálása 

• Egyéb , kiemelt közintézmények folyamatos akadálymentesítése 

Együttműködő partnerek: minden érintett tárca, MeH szolgáltató állam 
koncepciójáért felelős kormánymegbízottja 

a. Kr íz is - intervenciós k ö z p o n t o k k iépítése az erőszak áldozatai s zámára 

• Tárcaközi együttműködés 
- jogszabályok adaptálása 
- szakemberek képzése 

n Komplex, jogi, szociális és pszichológiai segítségadás 

Együttműködő partnerek: ESZCSM, BM, önkormányzatok, civil szervezetek 

5. Mintaprogram a k i s térség i s z inten h a l m o z o t t a n megje lenő etnikai , társada lmi és te-
rület i hátrányok társadalompol i t ika i kezelésére 

• Szociális ellátórendszer 
• Foglalkoztatáspolitikai eszközök 
• Pályáztatási rendszerek 

Együttműködő partnerek: ESZCSM, BM, OCÖ, érintett települési és 
kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek 



T o v á b b i f e l h a s z n á l á s é r d e k é b e n t á j é k o z t a t o m a k o l l é g á k a t : 

- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárban - 1053 Budapest, Ferenciek 
tere 6. - 2004. január 5-től lehetőség nyílt a csökkent látásúak és a vakok számára internet, 
Elektronikus információ, szolgáltatás és egyéb számítógépes tevékenység (szövegszerkesztés, 
táblázatkészítés, email stb.) végzésére. 

- Az e fogyatékkal élő olvasók számára úgynevezett „beszélő" számítógép, Braille-
nyomtató, és mind a számítógép monitoron megjelenő, mind pedig a nyomtatott szöveg 
jelentős nagyítását lehetővé tevő eszköz áll rendelkezésre. A szolgáltatás az Egyetemi Könyv-
táron belül az I. emeleti folyóirat-olvasó teremben vehető igénybe. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 
A Braille-nyomtatás 7 oldal terjedelemig - hasonlóan az Egyetemi Könyvtár egyéb nyomta-

tási szolgáltatásaihoz - térítésmentes, azon felül azonban térítésköteles. 
A szolgáltatás megindításának anyagi fedezetét az Egyetemi Könyvtáron túl a Fogyatéko-

sok Esélye Közalapítvány, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem bocsátotta rendelkezésre. 

A szerkesztőség a továbbiakban az alábbi e-mail 
címen is várja a cikkeket, olvasói észrevételeket: 

khirado@freemail.hu 

Kapuvári Zsuzsa felelős szerkesztő 
Megjelenik havonta 

Ára: 10,— for int 
Előfizetési díj egy évre: 120,— Ft. 

Szedés, tördelés, nyomtatás: 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nyomda 

ISSN 0139-1917 
Táskaszám: 2004/080 

Aknay Tibor, Dr. Babákné Kálmán Mariann 

Hamar Krisztina, Kiss Eszter, Nóvák Péter 

Bendzselné Mráz Borbála, Berta Éva, 
Cigányik Anikó, Demes Réka, 

Felelős kiadó: Fodor Péter főigazgató 

A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár Internet-címe: www.fszek.hu/ 

mailto:khirado@freemail.hu
http://www.fszek.hu/

