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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

Akadálymentesség, tolerancia, identitáskeresés, diszlexia, 
empátia, elfogadás és más érzékenyítő témákat érintve pró-
bálunk utána járni annak, hogy a könyvtár miképpen tud se-
gíteni, milyen feladatokat tud elvállalni ennek közvetítésében. 
Első cikkünk a diszlexia-prevenció témájával és az olvasási 
nehézségekkel küzdő gyerekekkel foglalkozik. Bemutatjuk a 
témához kapcsolódó, 10 alkalomból álló „Kutyatár” kutyate-
rápiás foglalkozást, amely a könyvtár falai között segítséget 
nyújtott szülőknek és olyan gyerekeknek, akik az olvasásfej-
lesztésben támogatásra szorultak. Egy interjút olvashattok 
Dr. Béres Judittal, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karának egyetemi docensével, aki az érzékenyí-
tő könyvekről és a könyvtárak érzékenyítéshez kapcsolódó 
lehetséges feladatairól beszél nekünk. A „Bemutatkoznak 
könyvtáraink” rovatban megismerhetitek a magyarteleki szol-
gáltatóhelyet és a helyi könyvtárost, Rauschenberger Évát. 
Helyi érték rovatunk a Pécs története monográfia harmadik 
kötetét mutatja be. KisSzínes rovatunkban beszámolunk arról, 
hogy a könyvtári programok a vírushelyzet miatt az online 
térbe kerültek, ezért kérjük, hogy figyeljétek a könyvtár webes 
felületeit, ahol 10 héten keresztül heti két program kerül pub-
likálásra. ÖtletBörze rovatunkban a Doja, a cigánytündér című 
animációs mese feldolgozásához adunk pár ötletet. Hasznos 
tudnivalók rovatunkban a könyvtárak akadálymentesítésének 
fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Könyvajánlónkban pedig 
olyan könyveket gyűjtöttünk össze, amelyek segíthetnek töb-
bek között önmagunk és mások elfogadásában, a nehézsé-
geinkkel való küzdelmekben, az előítéletekkel kapcsolatos 
vélemény-nyilvánításban!
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TUDÓSÍTÁS

A fejlesztés lehetőségei 
az olvasási nehézségek leküzdésére 
könyvtári környezetben

A Csorba Győző Könyvtár mint Pécs, és Baranya megye egyik 
fontos tudás- és közösségi központja a küldetésében meg-
fogalmazott egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy 

segítse a szülők és pedagógusok munkáját a gyermekek olvasóvá 
nevelésének folyamatában. Támogat minden olyan könyvtári kez-
deményezést, amely segíti a könyvtáraiban folyó pedagógiai tevé-
kenységet és az iskolákban folyó oktató-nevelő munkát. 

Ennek a komplex feladatnak a megvalósítása elsősorban a 
gyermekkönyvtárosokra hárul. A Tudásközpont 4. emeletén 
működő Körbirodalom Gyermekkönyvtár gyűjteményével és 
infrastruktúrájával teret tud adni az olvasóvá nevelés folyama-
tában olyan akcióknak és kezdeményezéseknek, amelyeknek 
elsődleges célja, hogy a gyermekekben felkeltse a könyvek és 
az olvasás iránti érdeklődést. Ennek egyik előfeltétele az olva-
sástechnika elsajátítása, ezért feladatának tekinti azt is, hogy 
támogassa információval mindazokat, akik gyerekekkel fog-
lalkoznak, hiszen rajtuk keresztül és velük együtt fejleszthető 
a gyermek. Az említett célok megvalósítása érdekében több 
sikeres projektet tudtunk megvalósítani az elmúlt időszakban, 
így a szolgáltatásaink között szerepelnek a szülőknek és pe-
dagógusoknak szóló programok is. Azért, hogy közelítsünk az 
olvasóink igényei felé, elhatároztuk, hogy megpróbálunk egy 
szülőtámogató közösséget építeni, aminek célja, hogy külön-
böző programokkal és kiadványokkal segítsük a kisgyermekes 
családoknak bemutatni a könyv, az olvasás sokrétű személyi-
ségfejlesztő hatását. Így született meg az Olvasásra születtem 
klub, beszélgetőkör gondolata. Elsősorban a 0-12 éves korú 
gyermekek szüleit szerettük volna megszólítani, de minden 
olyan közeli és távoli hozzátartozót és pedagógust is szívesen 
látunk a klub programjain, akik a gyermekek fejlesztésében 
tevékenyen részt vesznek. Az elképzelésünk megvalósítását 
nagymértékben segítette „A helyi identitás és kohézió erősítése 
Pécs városában” TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 projekt kere-
tén belül elnyert pályázati támogatás. 2020 elején, a márciusi 
kényszerű bezárásig 4 klubfoglalkozást sikerült megszervezni 
a projekt keretén belül, ezek mindegyikére neves szakembe-
reket tudtunk meghívni. Januárban Diszlexia-prevenció ott-
hon a családban? címmel szerveztünk egy alkalmat. Témája 
a tanulási zavarok egyike: az olvasási nehézségek, és azok 
megelőzése, kezelése volt, mert úgy tapasztaltuk, hogy egyre 
több gyermeket érint ez a probléma. Arra gondoltunk, hogy 
azokat a szülőket, nagyszülőket is potenciálisan érdekelheti 
a választott téma, akik szeretnének mindent megtenni annak 
érdekében, hogy megelőzzék az olvasási zavarok kialakulását. 
Úgy véltük, hogy szívesen vennék az érdeklődők, ha sok gya-

korlati tapasztalatot szerzett szakemberektől hallanának erről 
a kérdéskörről. Szerettünk volna valamiféle segítséget nyújtani 
abban is, hogy megismerjék azokat az eszközöket, módszere-
ket és kiadványokat, amelyeknek segítségével otthon is tudják 
fejleszteni gyermeküket. Így esett a választás Garamfalvi An-
namária gyógypedagógusra, aki a Baranya Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat pécsváradi tagintézményének vezetője, és 
Horgas Tamásné fejlesztőpedagógusra, akinek nemrég jelent 
meg Sikeres magyar diszlexiások címmel egy könyve. Az első 
előadó arról beszélt a hallgatóságnak, hogy mit tehet a szülő 
a várandósság időszakától kezdve egészen az iskolás korig 
a gyermeke harmonikus fejlődése érdekében. Kihangsúlyozta 
a korai fejlesztés fontosságát, beszélt még a szókincsbővítés, 
beszédfejlesztés, és mozgásfejlesztés lehetőségeiről és azok-
ról a terápiákról, amelyeket a fejlődésben megkésett gyer-
mekek támogatására fejlesztettek ki a szakemberek. Nagyon 
fontosnak érezte kiemelni, hogy ha a tanulási zavart időben 
felismeri a szülő vagy a pedagógus, és a gyermek megfelelő 
kezelésben részesül, akkor elkerülhetők a gyermek szemé-
lyiségfejlődésében bekövetkező negatív irányú változások, 
amelyek a sok sikertelenség törvényszerű következményei 
szoktak lenni.  Az est második felében Horgas Tamásné fej-
lesztőpedagógustól az olvasási zavarról, a diszlexiáról elhang-
zó rövid ismertető után annak kezeléséhez kaptak gyakorlati 
tanácsokat a jelenlévők és bátorítást a további küzdelmekhez. 
A két előadást követően egyéni konzultáció keretén belül te-
hették fel kérdéseiket az érdeklődők. 

2020 őszén újabb lehetőségünk nyílt az olvasási nehézsé-
gekkel küzdő gyermekek megsegítésére. Szerettünk volna 
olyan formát találni, amely az olvasástechnika elsajátításában 
segíti azokat a gyermekeket, akiknek nehezen megy a hangos 
olvasás. A fent említett problémával küzdők általában igen 
sok megaláztatást élnek meg az iskoláskor kezdetén, az olva-
sástanulás időszakában. Ezeket a gyerekeket társaik gyakran 
kicsúfolják. A szülők, nem ismerve a probléma gyökerét, de 
látva gyermekeik egyre romló teljesítményét, állandó gyakor-
lással és a hibák gyakori javításával próbálják a problémát ke-
zelni. A tanulásban megélt sorozatos kudarcok hatására sok 
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gyermek szorongóvá, később agresszívvé válhat. Nehezíti 
helyzetüket, ha tanáruk sem veszi komolyan a problémát. „A 
helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” TOP-6.9.2-
16-PC1-2017-00001 projekt keretén belül elnyert pályázati tá-
mogatással sikerült olyan vonzó, játékos programot ajánlani 
ezeknek a gyermekeknek, mely szándékaink szerint segítette 
őket az olvasni tudás elmélyítésében, a szorongásaik leküz-
désében. Húsz évvel ezelőtt egy különleges kezdeményezés 
indult el az amerikai könyvtárakban. A Reading Education 
Assistance Dogs (READ) elnevezésű programban elsősorban 
a diszlexiával küzdő gyerekek olvasási, szövegértési nehéz-
ségein próbáltak enyhíteni úgy, hogy a csendes, nyugodt 
könyvtári környezetben terápiás segítő kutyáknak olvashat-
tak hangosan a kisdiákok. A Könyvtári Egyesületek és Szer-
vezetek Nemzetközi Szövetsége, az IFLA álláspontja szerint 
a diszlexiásoknak is helyük van a könyvtárakban, csak olyan 
inkluzív környezetet kell kialakítani számukra, ami segíti őket 
a hátrányaik leküzdésében. 2001 óta a nemzetközi szervezet 
kiemelten foglalkozik a diszlexiás emberek megsegítésére 
szolgáló könyvtári jó gyakorlatok összegyűjtésével. 2014-ben 
irányelveket dolgozott ki, amik javaslatok formájában segítik 
a közkönyvtárakat a diszlexiás személyek számára nyújtható 
könyvtári szolgáltatások megvalósításában. A javaslatok 
között követendő példaként szerepelt a fent említett 
program is. Azóta számos helyen, így Magyarországon is 
több könyvtárban kipróbálásra került ilyen, és ehhez hasonló 
terápiás foglalkozás. Ez a kezdeményezés szolgált mintául 
számunkra, amikor elhatároztuk, hogy a READ programot 
meghonosítjuk könyvtárunkban. Szeptember közepén hirdet-
tük meg az Olvasásfejlesztés játékosan! - KUTYATÁR kutya-
terápiás programot a Körbirodalom Gyermekkönyvtárban. A 
10 alkalomból álló foglalkozássorozat megszervezésével az 
volt az elsődleges célunk, hogy azok a szülők és gyermekeik 
is otthonra leljenek a könyvtár falai között, akik az olvasás-
fejlesztés első fázisában különböző okok miatt elakadtak és 

támogatásra szorulnak. Először olyan segítőkutya-kiképzőket 
kerestünk környezetünkben, akik nem csak a kutyák treníro-
zásához értenek. A foglalkozások megtartására két tapasztalt 
gyógypedagógust kértünk fel, akik egyben terápiás segítőku-
tya-kiképzők is. Gáspár Ildikó és Róthné Gregin Tímea vállalták 
a 10 foglalkozásból álló programsorozat megvalósítását.

A foglalkozások első felében csoportos, mozgásos játékok 
segítségével ismerkedtek a gyermekek a terápiás kutyákkal. 
A programnak ez a része többnyire a gyermekkönyvtár ol-
vasóteréből nyíló tetőteraszon zajlott. Olyan játékos, sza-
badtéri ügyességi feladatokat kaptak a résztvevők, melyek a 
nagymozgások segítségével fejlesztették a téri tájékozódást 
és a jobb-bal irányok tudatosítására irányultak. Ezeknek a 
készségeknek és képességeknek a fejlesztése nagymértékben 
hozzájárul például a betűképek felismeréséhez. A fejlesztőpe-
dagógusok játék alagúttal, karikás, dobó ügyességi játékesz-
közzel tették változatossá a feladatokat. Itt volt lehetőségük 
megismerni a gyerekeknek az egyes kutyafajták tulajdonsága-
it és a játék közben a négylábúaknak adott alapvető kézjeleket 
is megtanulhatták. Általában a foglalkozások második felében 
a résztvevők, a könyvtárosok segítségével érdekes olvasniva-
lót kerestek maguknak az olvasótérben, majd a könyvtár két 
foglalkoztató termében, csendes, kényelmes környezetben, 
babzsákfotelekben ülve külön-külön hangosan olvashattak a 
kutyusoknak az általuk kiválasztott könyvből. Minden gyermek 
10 percig olvashatott a kutyáknak. Ez a terápiás kutyák melletti 
tevékenység azért hasznos a gyerekeknek, mert sokszor köny-
nyebb kommunikálni az állatokkal, mint kortársaikkal. A ku-
tyával való bensőséges együttlét az olvasás közben csökkenti 
a szorongást. Ezek a hangos olvasás közben megélt pozitív 
érzések, melyek ebben az elfogadó légkörben keletkeztek, 
hozzákapcsolódtak az olvasási tevékenységhez, ezáltal segí-
tették csökkenteni a gyermekekben a megfelelési kényszert, 
hogy nem szabad hibázniuk. Az utolsó foglalkozáson a két 
fejlesztőpedagógus egy komplex térbeli társasjátékot épített. 
A terápiás kutyák kifinomult társas és kommunikációs képes-
ségeikkel teljes értékű partnerként vettek részt a gyermekek 
játékában. A foglalkozás végén a gyermekek nehezen váltak 
el a kutyusoktól, volt, aki sírva búcsúzott kis kedvencétől. Min-
denki úgy nyilatkozott, nagyon sajnálja, hogy nem folytatódik 
tovább a program. A foglalkozás után megkértük a gyógy-
pedagógusokat, értékeljék a kisdiákok olvasási teljesítményét. 
Mindketten úgy nyilatkoztak, hogy minden gyermeknél meg-
figyelhető volt a bátortalanság az első foglalkozásokon, ami 
hétről hétre oldódott és a tizedik foglalkozásra komoly vál-
tozás állt be. Folyékonyabban, és kevesebb hibával ment az 
olvasás. Jóval határozottabbak voltak a gyerekek ebben a szi-
tuációban. A csoportban résztvevő két diszlexiás gyermeknél 
volt megfigyelhető a legnagyobb pozitív irányú változás.

Reményeink szerint nemcsak a gyermekek számára adott 
lehetőséget a fejlődésre ez a programsorozat, hanem alkal-
mat adott a szülőknek is arra, hogy a foglalkozások ideje alatt, 
míg várakoznak gyermekeikre, kicserélhessék tapasztalataikat, 
megbeszélhessék egymás között ez irányú problémáikat is. 

Győriné Kövesdi Zsuzsanna  – Csorba Győző Könyvtár
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INTERJÚ

A könyv és a könyvtárak szerepe 
az érzékenyítésben

Mára a kiadók nemzetközi és hazai szinten is egyre 
több olyan ifjúsági könyvet jelentetnek meg, ame-
lyek kényes témákat járnak körül, és amiknek segít-

ségével a kamasz korosztály beszélgethet, magára ismer-
het, segítséget kaphat az önkeresésben, az őket körülvevő 
világ megértésében. Az érzékenyítő könyvekről és a könyv-
tárak érzékenyítéshez kapcsolódó lehetséges feladatairól  
Dr. Béres Judittal, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának egyetemi docensével, magyartanárral, iroda-
lomterapeutával beszélgettünk.

Milyen nemzetközi trendek fedezhetőek fel az érzé-
kenyítés témájában a gyermek- és ifjúsági irodalmi 
könyv piacon?

Az ifjúsági irodalom 12-17 kor közötti kamaszoknak szóló 
könyveket jelent. Vannak mérések arra vonatkozóan, hogy 
2010 és 2015 között mennyire népszerűek lettek az úgyne-
vezett Young Adult könyvek a nemzetközi színtéren. Ezek 
között a problémacentrikus ifjúsági irodalom megpendít 
olyan nagy kérdéseket, amikről egyszerűen muszáj beszélni. 
Ilyen az identitáskérdés, a másság kérdése, az LMBTQ té-

mák, a sztereotípiák, amelyek nemcsak a nőket sújtják. Az 
érzékenyítésnek van egy nemzetközi trendje, amihez mi is 
kapcsolódunk. Vannak például feminista könyvek, amelyek 
azt célozzák, hogy a lányoknak pozitív szereplehetőségeket 
mutassanak fel és az identitásérésük során mutassanak női 
hősöket. Korábban volt ilyen szellemű tankönyvünk is, az Iker-
tankönyvek, külön fiúknak és lányoknak szóló tartalommal. A 
magyar gyermekkönyvpiacon is megjelent a Magyar mesék 
lázadó lányoknak vagy az 50 elszánt magyar nő, amelyek azt 
célozzák, hogy legyenek női hősök, mert valljuk meg, a köte-
lezőkben nem sok ilyen van. 

Fontos kapcsolódni a nemzetközi trendekhez?
Ezekhez a trendekhez való kapcsolódás nem a mozgal-

márság miatt fontos, hanem azért, mert arról is kell beszélni, 
hogy mi által alakul a nemi szerepfelfogásunk. Az olvasással 
lehet erre pozitívan hatást gyakorolni. A fiatal ezekben az ol-
vasmányokban talál navigációs pontokat ahhoz, hogy kicso-
da és kicsoda legyen. Hiszen a kamaszkor pszichológiailag az 
identitáskeresésnek, a szerepmodell keresésének az időszaka. 
Ha nincs olyan irodalom, amely felmutat ilyen modelleket, az 
nagy baj, mert akkor mindenhol máshol kell keresni. Ma sze-
rintem sok veszélyes modell leselkedik a fiatalokra. A hatalmas 
videoblogger láz és az a kultúra, amit ők közvetítenek, s amit a 
kamaszok nagy mennyiségben fogyasztanak, szerintem elég 
káros lehet. A másik nagy vonala az érzékenyítő nemzetkö-
zi ifjúsági trendeknek a fiúknak szól és a maszkulin sztereo-
típiákat igyekszik lebontani, vagy LMBTQ hírességeket, vagy 
bátor gyerekeket mutat be. Ezek nagyon fontos megerősítő 
erejű témák. Vannak az ismertebb témák is, például a fantasy, 
amelynek vannak magyar szerzői is, itt Majoros Nóra nevét 
emelném ki. Magyarországon is vannak már olyan könyvki-
adók, akik felismerték azt, hogy ezekhez a nemzetközi gyer-
mek és ifjúsági trendekhez érdemes kapcsolódni. A Csimota 
Kiadó Tolerancia sorozata jóval 12 év alattiaknál, óvodáskor-
ban kezdi el az érzékenyítést azokra a társadalmi problémák-
ra, amelyek valóságosak és körülöttünk vannak.
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Valóban egyre több kiadó érzi fontosnak ezeknek a 
könyveknek a kiemelését.  Az említett Csimota Kiadó 
mellett a Móra Kiadó Tabu, a Tilos az Á Könyvek Vész-
kijárat, a Kolibri Kiadó Magasfeszültség, a Líra Kiadó 
Menő könyvek címmel indított sorozatot a kényes té-
máknak. Sokan továbbra is óvják a gyermekeiket a ta-
butémáktól, az érzékenyítő témákkal foglalkozó köny-
vektől. Hogyan tudnánk ezen változtatni?

Azt kell belátni, hogy az érzékenyítés az egyik legfontosabb 
pedagógiai feladat egész kis kortól a családban és az iskolá-
ban egyaránt. Ennek meg kell találni a megfelelő csatornáit. 
A közbeszéd sokszor tele van ferdítésekkel, csúsztatással, ál-
talánosítással. Nagyon kevesekben van meg a törekvés, hogy 
utánanézzenek, miről is van szó. Azt is gondolom, hogy az 
ilyen típusú könyveket nem úgy kell bevinni diákok közé, hogy 
rájuk tukmáljuk, hanem ha van olyan, akit ez érint, akkor talál-
jon olyan mesét, ami róla szól, és ne számítson tabutémának 
ezekről beszélgetni. Az is fontos lenne, hogy ne legyen nehéz 
dolga annak, aki bármilyen identitásának megfelelő könyvet 
keres a könyvtárban, ami neki szól, amihez képest fel tudja épí-
teni a saját identitását. De az érzékenyítő könyvek és soroza-
tok rengeteg másról is szólnak. Jó lenne, ha nem hegyeznék 
ki olyan témákra, mint a nemi szerepkérdések és az LMBTQ. 
Az én fogalomtáram szerint az érzékenyítés azt jelenti, hogy 
megpróbálom megmutatni, a világ milyen sokféle. A napokban 
hozzászóltam egy facebook poszthoz, ahol a vitatkozó fél a 
„mai nő”-re hivatkozott. Szerintem ilyen nincs. Ha azt nézzük, 
milyenek ma a nők, ez már érzékenyítés. Az lenne jó, ha azt 
próbálnánk tanítani, hogy sokféle érvényes nézőpont, sokféle 
nő és sokféle férfi létezik a mai világban, akik különböző 
értékek, elképzelések mentén élnek, egyik sem rosszabb vagy 
jobb a másiknál, az egyik ettől lesz boldog, a másik attól. Azt 
kell látni, hogy sokféle érték mentén élünk és ez rendben van. 
Sokféle személyiségű ember is van, ez is rendben van. Nem kell 
egyetérteni azzal, ahogy a másik él, de attól még lehet tisztelni, 
akár kulturáltan vitatkozni is lehet, elismerve, hogy a másiké is 
egy létező és létjogosultsággal bíró nézőpont.

Az érzékenyítést nem lehet elég korán kezdeni. Az, hogy arra 
nevelem a gyereket, hogy tisztelje a másik gyereket, embert 
akkor is, ha más, mint ő, az alapvetőnek tűnik. Aztán persze ki 
fog derülni, hogy ez mit is jelent. Rengeteg vetülete van annak, 
hogy mit jelent hátrányos helyzetűnek lenni, mit jelent másnak 
lenni és messze nemcsak a nemi szerepek mentén, hanem gon-
dolok itt a fogyatékkal élőkre, a más vallásúakra, más kultúrájú 
emberekre is. Nézőponttágítás, világlátás-gazdagítás, empát-
iára, toleranciára nevelés kellene, hogy történjen érzékenyítés 
címszó alatt. Ezért nagyon károsnak tartom, amikor már a NAT-
ba is bekerül, hogy az általános iskola alsó tagozatától neveljük 
a gyerekeket egészséges sztereotípiákra. Ez értelmezhetetlen 
fogalom. Az érzékenyítés éppen azt jelenti, hogy nem előítéle-
tek szerint működő és sztereotípiákban gondolkodó embereket 
nevelek, hanem olyanokat, akik nyitottak tudnak lenni arra, ami 
adott esetben nagyon más, mint amit ők értéknek vagy jónak 
gondolnak, mégis tudnak párhuzamosan létezni.

Mit tehet a könyvtár, hogy ezeket a típusú könyveket 
eljuttassa a közönségének? 

Azt is közel lehetne hozni a gyerekekhez és fiatalokhoz, hogy 
az olvasás azért jó, ha több annál, mint memoriterek mago-
lása az iskolában és a nemszeretem kötelezőkkel való küzde-
lem. A könyvtáros, a szülő, a pedagógus abban tudna segíteni, 
hogy megtalálja a fiatal és gyerek azt a könyvet, ami az adott 
életkori szakaszban segít neki élni, támogatni tudja őt az ő kis 
ügyes-bajos dolgaiban, az életfordulóiban, kríziseiben való 
megküzdésben. És ne feledjük el, ott van az írás is, amivel kap-
csolatban nagy kedvencem Lackfi János és Molnár Krisztina Rita 
Titkos versműhely című kreatív írás ötlettára, amely azt mutatja 
meg a kamaszoknak, hogy ők is hozhatnak létre szövegeket 
és ez hogyan bírhat önismereti hozadékkal, hogyan tágíthatja 
a világlátásukat, hogyan tudják kifejezni magukat szövegben, 
hogyan tud mindenki saját verset létrehozni. Fontos küldetés 
lenne megmutatni az iskolásoknak, hogy ők is lehetnek alakítói, 
létrehozói annak, amit irodalomnak nevezünk.

Mindenképpen az ismeretterjesztés az első lépés, ami meg-
előzi a könyvek népszerűsítését, ismertetését. Ha gyerekekről 
beszélünk, akkor ott a szülő lesz az, aki a könyvet kikölcsönzi, 
megtalálja vagy nem találja meg, és nagy eséllyel ő lesz, aki a 
könyvet a gyerek kezébe adja. Ha a szülő ebben nem tájéko-
zott, akkor azt fogja adni, amit neki is adtak, olvastak gyermek-
korában. Mert nem lát tovább, nincsenek róla ismeretei. Ahhoz 
hogy a szülő tudja, mit keressen a könyvtárban, a könyvtárnak 
kommunikálnia kell erről. Azt tartanám feladatnak, hogy legyen 
ismeretterjesztés ebben az ügyben, ami ne csak vájtfülűeknek 
szóljon, hanem legyen bárkinek érthető üzenet arról, hogy bi-
zonyos életkori szakaszban mit érdemes, miért érdemes olvasni 
és mi a tárház, amiből lehet választani. A lehetséges programok 
közül például az Élő könyvtár is azt tudja, hogy megmutatja az 
embernek az embert, hiteles párbeszédek, meghatározó talál-
kozások, őszinte beszélgetések jönnek létre. Ez nagyon sokszor 
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könyvtárak által rendezett esemény, ahol olyan élményt tud 
szerezni a fiatal olvasó, ami előreviszi őt abban, hogy érdemes 
nyitottnak lennie arra, ki is valójában az a másik ember, akiről 
sztereotípiákban gondolkodott. Elkezd vele kapcsolatban hite-
les információforrásokat keresni a neten, bemegy a könyvtárba 
is olyan könyvért, ami róla szól. Első ránézésre ez nem is feltét-
lenül könyvtári rendezvény, de ha jól belegondolunk, akkor az. 
Az olvasó egy élő könyvvel beszélget, egy személyes történet 
tárul fel előtte, hiteles információforrással találkozik, ami által 
élményszerűen lehet tanulni. Rengeteg minden van a folyamat-
ban, ami a könyvtárnak is a célja. Ha egy-egy ilyen látszólag 
periférikus kapcsolat megvalósul, az előrevivő lehet, nem utol-
sósorban pedig meg tudja mutatni a könyvtár innovatív arcát. 
Az ismeretterjesztés szintjén pedig lehet a szülőknek és peda-
gógusoknak olyan előadás- és kiadványsorozatot szervezni, 
ahol elméletileg közelítjük meg a kérdést. 

Szerinted mennyire alkalmasak ezek a könyvek a ta-
buk, nehéz élethelyzetek feldolgozására?

Vannak olyan könyvek, amelyeket magányos olvasásra 
nem célszerű adni, viszont kár lenne nem adni, mert jelen-
tős és súlyos egzisztenciális kérdéseket vetnek fel, pl. ilyen 
volt a közelmúltban Janne Teller Semmi című könyve vagy 
Wolfgang Herrndorf Csikk című ifjúsági regénye, amelyek 
kiáltanak azért, hogy együtt dolgozzuk fel, beszéljük meg. 
Az iskolai zaklatás témájában is számos könyvet találhatunk. 
Ez egy valódi probléma, amelyre sajnos az iskolának nem 
mindig van figyelme, ideje, sokszor a szülő sem tud segíteni, a 
könyvtárnak ezért lehet missziója az, hogy ezzel foglalkozzon. 
Nem feltétlenül a szülőtől kell várni ebben a segítséget, hanem 
legyen olyan szakember, akár könyvtáros, pszichológus, akivel 
meg lehet beszélni, fel lehet dolgozni a témát. Shona Innes 
friss újrakiadást megért Az élet olyan, mint a szél című könyve 
például óvodáskortól foglalkozik a halál, az elmúlás, a vesz-
teség témájával. Ez ma igen aktuális. A gyerekeket támogatni 

vágyó felnőttek számára van hozzá kapcsolható segédlet is, 
Singer Magdolna Boldogan éltek, míg meg nem haltak...és az-
után? című gyászfeldolgozó foglalkoztató füzete. De sokszor 
se a pedagógus, se a szülő nem ismeri ezeket a forrásokat. 
Lehetne például a gyász, veszteség témában a könyvtáraknak 
kompaktan szolgáltatni, összegyűjtve, hogy milyen könyvek, 
milyen mesegyűjtemény, milyen foglalkoztató könyv érhető 
el a témában, ki az a szakember, akihez fordulhatunk, milyen 
tanfolyam végezhető a témában. Nem muszáj mindent 
a könyvtárnak megszerveznie, lehet kapcsolódni olyan 
szervezetekhez, szakemberekhez, akik a témában járatosak. 

Pártján lennék annak, hogy adjunk a diákok kezébe minél ko-
rábban olyan szövegeket is, amelyek egy igényes nyelvi világon 
keresztül történetekkel érzékenyítenek, és eközben hitelesen 
mutatják be a gyermeki lélek és fantázia működését, a gyermek 
problémáit, örömeit, bánatait, mint például Molnár Krisztina 
Rita vagy Berg Judit gyermekkönyvei, ifjúsági regényei. 

Ennyivel több a probléma a gyerekek életében, vagy 
eddig nem volt hozzá megfelelő irodalom?

Sok jelenség korábban is ott volt a világban, csak nem lett 
gondolkodás tárgya, nem tekintették problémának, illetve 
nem volt illendő vagy célszerű róla beszélni. Talán mi felnőttek 
is érzékenyebbek lettünk a gyerekek, fiatalok életének nehéz-
ségeire. A mai írók sok értelemben nyitottabbak, bátrabbak, 
mernek olyan témákról írni, amikről korábban nem lehetett 
vagy nem volt szokás beszélni. Vannak, akik mernek szem-
bemenni a tabusítással és az egynézőpontú, egyvegyértékű 
világértelmezéssel. Az irodalom egyik legfontosabb feladata 
nyelvet adni nekünk ahhoz, hogy el tudjuk mondani, kik va-
gyunk, és hol vagyunk a világban. 

Pajor Zsófia, Kárpáti Szlávna  –  Csorba Győző Könyvtár
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A magyarteleki szolgáltatóhely
Rauschenberger Éva vagyok, Magyarteleken élek és a helyi 

könyvtár munkatársaként dolgozom. Születésem óta moz-
gáskorlátozott vagyok, kerekesszékkel közlekedem. A KEREK 
VILÁG ALAPÍTVÁNY megbízásából kezdtem el a Csorba 
Győző Könyvtárban dolgozni. Az volt a munkám, hogy vakok 
és gyengénlátók számára olvassak fel különböző újságokat 
a Hangos Újság projekt keretében, így kerültem a Tudásköz-
pontba. Csodálatos élmény volt számomra, hogy itt a motoros 
kerekesszékkel önállóan tudtam közlekedni, a tágas tereknek 
köszönhetőn mindenhol elfértem, a liftet és a mosdót is egye-
dül tudtam használni. Egyszóval olyan lehettem, mint bárki 
más, nem okozott gondot az a bizonyos plusz négy kerék... 
nagyon jó, baráti kapcsolatot sikerült kialakítanom a munka-
társakkal. Őszintén meghatott az a kedvesség, figyelem és tö-
rődés, amit részükről tapasztaltam az ott töltött évek alatt. Úgy 
éreztem, teljesen elfogadtak, befogadtak, örülnek, hogy köz-
tük vagyok. Később aztán önkéntesként igyekeztem segíteni, 
amiben tudtam. Nagy öröm volt számomra egy olyan közös-
ségben dolgozni, ahol az akadálymentesítés nemcsak fizikai, 
de gondolati síkon is megvalósult. Az együtt töltött idő alatt 
figyeltem a munkatársakat, sokat tanultam tőlük a könyvtáros 

szakmáról is. Őket figyelve úgy éreztem, hogy én is ezt sze-
retném csinálni, mert már gyermekkoromtól kezdve nagyon 
szeretek olvasni, a könyv számomra érték, amire vigyázni 
kell. Úgy éreztem, hogy az olvasókkal is jól tudok kapcsolatot 
teremteni. Nagyon vonzott ez a hivatás. Így amikor kiderült, 
hogy a Tudásközpontban elindul a segédkönyvtáros képzés, 
megkérdezték, hogy nem lenne-e kedvem elvégezni. Nagy 
izgalommal és örömmel vágtam bele a kalandba. Nem sokkal 
a tanfolyam elvégzése után Magyartelek polgármestere fel-
kért, hogy legyek a falu könyvtárosa. Nagy örömmel és még 
nagyobb izgalommal vállaltam el ezt a feladatot, de azért egy 
kicsit féltem is. Nem tudhattam, hogy a település lakói hogyan 
fognak viszonyulni hozzám, hiszen akkoriban költöztünk ide 
és sokaknak csodabogárnak, újdonságnak számított a “kere-
kesszékes lány”. Emellett még tartottam attól is, hogy a munka 
technikai részét - pl. a polcok rendben tartása, egyáltalán az 
épületbe való bejutás - hogyan fogom megoldani. Az első 
években a könyvtár épülete még nem volt akadálymentesítve 
- a bejárat előtt 2 lépcső volt - és mosdó sem volt megfelelően 
kialakítva. Az volt a terv, hogy pályázati forrásból akadálymen-
tesítjük a könyvtárat, de sajnos ez nem sikerült. Ennek ellenére 
a falu más forrásból igyekezett ezt megoldani, ezzel is meg-
könnyítve számomra a munkát, kifejezve azt, hogy a közösség 
életében fontos szerepet tölt be a könyvtár. Én pedig ebből is 
érzem, hogy befogadtak. Ma már van rámpa az épülethez és 
van egy szép új mozgáskorlátozott mosdónk is. A könyvtárat 
leginkább a gyerekek látogatják. Meghatott a nyitott és ter-
mészetes viselkedésük, újszerű élmény volt, hogy egyáltalán 
nem jelent számukra problémát a mozgáskorlátozottságom. 
A könyvtárban a fizikai akadálymentesítés mellett érzelmi sí-
kon is megvalósult az akadálymentesség. Szeretném, ha a 
könyvtár egy olyan hely lenne számukra, ahol jól érezhetik 
magukat. Sokat beszélgetek és játszom velük: kártyázunk, 
társasjátékozunk, felolvasok nekik az általuk választott köny-
vekből, szeretnek színezni, könyveket nézegetni, segítem őket 
a számítógép használatában. Ezen kívül gyakran készítek csa-
ládi rejtvényeket, ezeket is szeretik közösen megoldani. Még 
csocsóasztalunk is van a könyvtárban, amivel nagyon szeret-
nek játszani. Boldog vagyok, hogy a gyerekek szívesen járnak 
a könyvtárba. Ami nehézséget jelent a számomra, az a könyv-
tári rend fenntartása - sajnos nem minden polcot érek el - és 
az, hogy kerekesszékkel kicsit szűkös a hely. De vannak már 
törekvések arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, re-
ményeink szerint pályázati forrásból. Írásom végén szeretném 
megköszönni a polgármester úrnak a bizalmat, hogy rám bíz-
ta ezt a feladatot, szeretném megköszönni a falu lakosainak 
a támogatást és segítséget, szeretném megköszönni minden 
kicsinek és nagynak, aki betér a könyvtárba, vagy ellátogat a 
rendezvényekre, köszönöm a családomnak, hogy mindenben 
segítenek és támogatnak. Köszönöm, hogy szeretitek ezt a 
különleges helyet: a könyvtárat.

Rauschenberger Éva
Magyartelek Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK
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A hódolt Pécs napjai
A nagyközönség előtt korántsem ismeretlen, hogy az utób-

bi években igencsak megélénkült Baranya megye hódoltság 
kori történetének kutatása – elegendő utalni a mohácsi csa-
tatér és a tömegsírok feltárásának látványos eredményeire. 
Ehhez a trendhez kötődnek a Pécs történetét összegző nagy-
monográfia munkálatai: a 2020 végén megjelent harmadik 
kötet a város 1543 és 1686 közötti másfél évszázadát mutatja 
be. A három szerző, Sudár Balázs, Varga Szabolcs – a Mo-
hács-kutatócsoport tagjai – és Varga J. János egyaránt a kor-
szak és a város történetének rendkívül tapasztalt és elismert 
kutatója.

A források és a historiográfia áttekintése utáni első fejezet 
Pécs köztörténetét mutatja be. Meghódolása után a város a 
két birodalom közötti frontvonalban találta magát, Szigetvár 
eleste (1566), majd különösen Kanizsa bevétele (1600) után 
azonban védettebb helyzetbe került, míg Zrínyi Miklós 1664. 
évi hadjárata már a török város pusztulását vetítette előre. A 
további fejezeteket – első látásra talán szokatlan – kétosztatú-
ság jellemzi: a betelepülő muszlim lakosság és az egymással 
is vetélkedő, fogyatkozó keresztény közösségek ugyanis pár-
huzamos társadalmakat alkotva éltek egymás mellett, ame-
lyek között alig vehetőek észre mélyebb kölcsönhatások. Pécs 
egyszerre tartozott a magyar és a török városhálózathoz, és 
ugyanígy egyszerre kapcsolódott a keresztény és a muszlim 
kultúra vérkeringéséhez is – sőt, mindkét kultúrkörnek egyik 
legfontosabb hódoltsági centrumát jelentette. Ennek a sajá-
tos párhuzamosságnak a felszabadító háborúk vetettek véget, 
szinte egyik pillanatról a másikra.

Bár a muszlim társadalom nyomtalanul eltűnt, a hódoltság 
másfél évszázada maradandó hatást gyakorolt az épített kör-
nyezetre – a hódoltság kora így nemcsak rengeteg szenvedést 
hozott, hanem gazdagította is kulturális örökségünket.

A szöveget 215 kép és térkép teszi szemléletessé, melyek 
nagy részével először találkozhatnak az olvasók. A városról 
készült egykorú és közel egykorú metszetek kinagyított rész-
letei Pécs helyrajzának rekonstruálásához nyújtanak támpon-
tokat. A háromdimenziós rekonstrukciós rajzok és a szám-
talan tárgyfotó ugyanakkor a mindennapok világát teszik 
szinte kézzel foghatóvá. A képanyag mellett a nyelvezet is 
ezt az életközeliséget erősíti. A szerzők jól érezhetően arra 
törekedtek, hogy mai olvasó számára is elképzelhetővé és ért-
hetővé tegyék, milyen gondokkal, dilemmákkal kerültek szem-
be a pécsiek a korszak sorsfordulói közepette.

A Pécs-monográfia alkotói olyan kötetet nyújtanak át az ol-
vasóknak, amely jól áttekinthető, minden korábbinál részlet-
gazdagabb, elevenebb képet nyújt a város másfél évszázados 
történetéről, és amelyet szakemberek és laikusok is örömmel 
vehetnek kézbe és nagy haszonnal olvashatnak.

SUDÁR Balázs – VARGA Szabolcs – VARGA J. János:
Pécs története, III. A hódoltság korában (1543-1686).
Pécs Története Alapítvány – Kronosz Kiadó – 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont,
Pécs – Budapest, 2020. 383 p.

Erdős Zoltán – Csorba Győző Könyvtár
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Online könyvtári programok
2021. március 16-án indult el könyvtárunk elektronikus felü-

letein az online előadásokat, műsorokat tartalmazó soroza-
tunk Mesék tájai, illetve Megyénk tájai címmel (gyerekeknek 
és felnőtteknek). Mivel előadóink személyesen most nem 
mehetnek hozzátok, ezért online formában próbáljuk őket 
eljuttatni, ehhez pedig érdekes témák feldolgozására kértük 
meg őket. A témák kiválasztásánál figyelembe vettük a tavalyi 
év során készült felmérést, amiből kiderült, hogy Baranya ter-
mészeti szépségeit, a gyógynövényeket szeretnétek legtöbben 
megismerni, illetve gyerekeknek szóló kreatív foglalkozásokat 
látnátok legszívesebben, mindezt online. A felvételeket 10 héten 
keresztül tesszük közzé: minden héten egy gyerekeknek szóló 
és egy felnőtteknek szóló műsort. A sorozat végén még egy 
meglepetéssel is készülünk: kvízjátékot hirdetünk, szintén kü-
lön felnőtteknek és külön gyermekeknek, a helyes kitöltők pedig 
oklevelet kapnak! A megszólalók között vegyesen szerepelnek 
saját kollégáink, illetve a programlistáról is ismert előadók. Fi-
gyeljétek az új részeket, és osszátok meg olvasóitokkal, isme-

rőseitekkel! Minden héten a bkszr.csgyk.hu oldalon, valamint a 
Csorba Győző Könyvtár és a BKSZR Facebook-oldalán találjátok 
a frissen közzétett részeket. Jó szórakozást, jó alkotást kívánunk!
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Doja, a cigánytündér – ötletek KönyvtárMozi 
foglalkozáshoz 

„Valaha madarak voltunk, Isten tenyerén lakoztunk,
egyik ágról másra szálltunk, ami kellett, rátaláltunk.”

A cigánymesék animációs sorozat Horváth Mária rendező öt-
lete volt, aki ezeken a meséken keresztül szerette volna meg-
mutatni a roma kultúra értékeit. Szerinte ezek a történetek 

a cigány lélekről mesélnek, azokat a mozzanatokat dolgozzák fel, 
amelyek a cigányság történetében a legfontosabbak: vándorlás, 
eredettörténet, a család és az anyaság fontossága. Ám a rendező-
nek még ennél is fontosabb üzenete, hogy a sorozat „segíteni tud 
abban, hogy jobban megértsük és elfogadjuk egymást”.

A cigányság körében a mesemondás még az 1950-es évek-
ben is élő volt, így a 20. században nagyszámú mesekincs 
került feljegyzésre. Többek között Ámi Lajos vályogvető ci-
gánytól Erdész Sándor néprajzkutató 262 magyar nyelvű me-
sét jegyzett le (amelyekből Lázár Ervin is feldolgozott párat 
Az aranyifjítószóló madár című kötetében). A cigánymesék 
hasonlítanak a magyar népmesékhez, több elemet átvettek 
azokból, pl. meseszereplők, mesemotívumok, kezdő és záró 
formulák. Sok köztük a tündérmese, varázsmese és igen 
kedveltek a tréfás mesék is. A mesék felépítése, a meseelemek 
használata szabadabb, nincs meg az a kiszámíthatóság, 
mint a magyar népmesékben. A hősök tulajdonságai inkább 
hasonlítanak a hétköznapi emberéhez és nagyobb hangsúllyal 
jelennek meg az érzelmek. Fontos, hogy minél kalandosabb, 
érdekesebb legyen a 
történet. Jellemzőjük, hogy 
nem minden egyértelműen 
jó vagy rossz, s a történetek 
végén nem mindig jön el a 
várt jutalom, feloldás. 

Most egy olyan foglalko-
zást mutatunk be, amely a 
cigányság vándorlását, a vi-
lágban való szétszóródását 
dolgozza fel a mese alap-
ján. Elsősorban a kisiskolás 
korosztálynak ajánljuk és az 
ötleteket tetszőlegesen vari-
álhatjuk. A mesét drámajá-
ték segítségével dolgozzuk 
fel, mert ezzel a módszerrel 
tudjuk leginkább érzékeltetni 
és átélni azokat az mozzana-

tokat, amelyek a történetben is előfordulnak. Kipróbálhatjuk, 
mi lenne, ha mi is abba a helyzetbe kerülnénk, mintha velünk 
is megtörténne az, ami a mese szereplőivel. Hasznos azért is, 
mert a játékban minden gyerek részt vesz, mindenki cselek-
vővé válik, fejleszti a gyerekek kreativitását, fantáziáját, a csa-
patban való részvételt, az empatikus és koncentrációs kész-
ségüket. Az ilyen foglalkozások persze akkor lehetnek igazán 
sikeresek, ha mi felnőttek is fel tudunk szabadulni közben. 

A foglalkozás menete: ráhangolódásképpen kérdezzük meg 
a gyerekeket, hogy hallottak-e már a tündérről? Kik azok a 
tündérek? Miért különlegesek? Hallottak/Olvastak-e már tün-
dérmesét? Ki az, aki már beöltözött tündérnek? Ha találkozná-
nak egy tündérrel, mit kívánnának tőle? Ma egy cigánytündér-
ről szóló mesét fogunk megnézni.
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A mese után megkérdezzük, tetszett-e nekik, és 
mi tetszett benne? A tündér elvitte a cigányokat 
egy helyre, ahol letelepedhettek, felépíthették ott-
honaikat.  Játsszuk el, hogyan reagáltak az embe-
rek, amikor meglátták a tündért. Arcjátékkal, moz-
dulatokkal mutassátok be hogyan örültek!

 Képzeljétek el, hogy a tündér minket is elrepít! 
Körbe állunk, megfogjuk egymás kezét, becsukjuk 
a szemünket és hullámzó mozgást végzünk a 
kezünkkel, mintha repülnénk: milyen magasan 
repülünk, mennyi érdekeset látunk! Ki mit lát 
odalent, merre járunk? A gyerekek csukott szem-
mel elmondják, hogy mit látnak. Hegyek, városok, 
tenger fölött repülünk, s közben akadályokkal is 
megküzdhetünk: érzitek, hogy fúj a szél, vihar 
közeledik, egyre erősebben fúj, kezeinket is erő-
sebben mozgatjuk, fokozhatjuk a mozgást, majd szép lassan 
elcsendesedik a vihar és a mozgásunk is lelassul, leszállunk. 
Nézzétek milyen szép helyre érkeztünk! Milyennek látjátok? 
Nagyobb gyerekekkel itt eljátszhatjuk az „ez a kendő nem 
kendő, hanem…” kezdetű játékot, amihez már előre külön-
böző színű, mintájú kendőket gyűjtsünk össze és tegyük egy 
kosárba, szatyorba.  A gyerekek egyet-egyet kihúznak és azt 
mondják, hogy pl. „ez a kendő nem kendő, hanem egy virágos 
rét” vagy ami a mintájáról, színéről eszükbe jut. A kendőket 
terítsük le, üljünk le és most beszélgessünk arról, ki mit lát, 
hol vagyunk? Jó lenne-e itt maradni? Előzetesen gyűjthetünk 
képeket, amelyek olyan dolgokat ábrázolnak, amik az új or-
szágban is megjelentek: virágos rét, lovak, vízesés, házak, szí-
nes madarak stb. és legyenek mellettük olyanok is, amelyek 
teljesen eltérőek, pl. autó, emeletes ház, havas táj. A gyerekek 
válogassák ki azokat, amelyek a meséhez kapcsolódnak. Ezu-
tán rajzolják le csoportosan a cigányok országát, majd nézzék 
meg egymás munkáját és beszéljünk róluk. (Az alkotómunka 
közben hallgathatunk zenét is, pl. a Parno Graszt zenekartól, 
akik a film zenéjét is játsszák.) 

Valami megzavarta nyugodt életüket a mesés paradicsom-
ban. Kik voltak azok, miért jöttek? Az emberek féltek tőlük, de 
vajon miattuk akartak innen elmenni?

Röviden összefoglaljuk, hogy a mesében milyen szép volt 
a cigányok új lakóhelye, mégis vágytak a régi vándorló éle-
tükre. Összeszedték minden holmijukat és felkapaszkodtak a 

tündérre. Ti mit vinnétek mindenképpen magatokkal, ha elköl-
töznétek? Labdát dobunk egymásnak, aki a labdát elkapja, az 
mond egyet, majd mindenkire sor kerül. A tündér haja nem 
bírta el a sok holmit, ezért lepotyogtak róla az emberek és 
szétszóródtak a világban. Induljunk most mi is vándorútra! Is-
mét körbeállunk és megtanulunk egy mondókát:

Megy az út, megy az út, kanyarog a gyalogút – 
helyben járunk

Emelkedő, emelkedő – 
lábujjhegyre emelkedünk és magasra nyújtózunk

Lejtő, lejtő, lejtő, lejtő – 
fokozatosan ereszkedünk guggolásba

Megy az út, megy az út, kanyarog a gyalogút – 
helyben járunk

Hopp egy gödör! – leguggolunk 

Ha már begyakoroltuk, kanyarogva elindulunk, miközben a 
mondókát mondjuk, és a mozdulatokat végezzük hozzá (csak 
helyben járás helyett most haladunk). Ha van rá lehetőségünk, 
akkor a könyvtári helyiségben kijelölhetünk egy-egy tárgyat a 
földön (szőnyeg, babzsák, hullahopp karika, nagyobb párna), 
melyeken áthalad a sor. Aki ezekre a területekre a „hopp egy 
gödör”-nél lép rá, az ott marad. Ez a ti országotok, foglaljatok 
helyet (leülnek). Addig tart a játék, míg mindenki meg nem ér-
kezik valahová. Egy kicsit még beszélgethetünk arról, hogy ki 
hová szeretne eljutni, esetleg elköltözni? Mit gondolnak a gye-

rekek arról, hogy jobb-e mindig egy helyen lakni vagy 
időnként jó lehet a környezetváltozás? Ki hol szeretne 
élni és miért? Tudják-e mi a honvágy, átélték-e már? 
Mit szeretnek a saját lakóhelyükben? 

Búcsúzóul készíthetünk előre tündéres színezőt a 
lányoknak, a fiúknak pedig a mesében szereplő ször-
nyecskékről. Akiknek nincs lehetőségük megnézni a fil-
met, de szívesen felolvasnák, megtalálják a nepmese.hu  
oldalon.

„Kathajárgyom la, te me phengyem la”- ahol hallot-
tam, én is úgy mondtam.

Összeállította:
Kárpáti Szlávna – Csorba Győző Könyvtár

ÖTLETBÖRZE
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Könyvtári akadálymentesítés – megközelítés 
és használat

A 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet szerint (KSZR rendelet) egy 
szolgáltatóhely többek között akkor alkalmas a KSZR kereté-
ben igénybe vett szolgáltatások fogadására, ha közterületről 

akadálymentesen megközelíthető. Egy közintézmény akadálymen-
tesítése azonban sokkal többről szól a megközelíthetőségnél. A 
könyvtárak akadálymentesítéséről bővebben a Segédlet a közszol-
gáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez című 
kiadványban olvashatunk.1 A továbbiakban, a segédletben szereplő 
információk és a könyvtári statisztikai adatszolgáltatásban is megje-
lenő adatok mentén vesszük számba, hogy egy felkészült könyvtár-
nak milyen lehetőségeket kell biztosítania a használók számára. 

1  Segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez - 2015 https://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/do-
kumentumtar/segedlet_2015_v2.pdf (Letöltés ideje: 2021.03.10.)

Az akadálymentesség meghatározása az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
2.§-ának 1. pontja szerint: Az épített környezet akkor akadály-
mentes, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata 
minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egész-
ségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek 
ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra 
van szükségük. A könyvtári akadálymentesítés viszont ennél 
többről szól. A fogyatékossággal élő emberek számára is biz-
tosítani kell a könyvtári szolgáltatások igénybevételét, hiszen 
mindenki máshoz hasonlóan ők is ugyanolyan igényekkel 
fordulhatnak a könyvtárak felé. Így a fizikai akadálymentesítés 
mellett az információhoz való hozzáférésben, tájékoztatás-
ban, eszközhasználatban és a könyvtáros felkészültségében is 
meg kell ennek mutatkoznia. Fontos, hogy az épület egyértelműen azonosítható legyen 

mindenki számára, tehát például a bejáratnál legyen kiírva az 
épület neve, valamint lehetőség szerint piktogrammal is egé-
szítsük ki a szövegeket. Valamennyi információs táblán tömör, 
jól érthető feliratokat kell alkalmazni, megfelelő stílusú és for-
májú betűkkel. A táblákat, információkat lehetőleg úgy kell 
elhelyezni, hogy azok mindenki számára láthatóak legyenek.

Az épület akadálymentes megközelítése érdekében rendelke-
zésre kell, hogy álljon rámpa, lépcsőlift vagy lift, hiszen a lépcsők 
és az egyéb akadályok nem csak a fogyatékos személyek, ha-
nem „a társadalom mintegy 40%-át kitevő, alacsonyabb, illetve 
csökkent mozgásszervi és érzékszervi képességgel rendelkezők 
- gyermekek, idősek, kisgyermekkel közlekedő szülők - számára 
is akadályt jelentenek.” Fontos szerepet játszanak még a meg-
közelítésben a korlátok, hiszen biztonságos közlekedést tesznek 
lehetővé, valamint támaszt nyújtanak, különösen az idősek szá-
mára. Ha lehetőség van rá, akkor a közlekedésükben akadályo-
zott személyek számára parkolót is kell kialakítani.
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A legnagyobb probléma már az épületbe való bejutásnál, az 
ajtóknál jelentkezik: előlépcső nélkül, könnyű nyithatósággal, 
megfelelő küszöb-kialakítással, valamint az üvegezett felületek 
jelölésével kell biztosítani az egyszerű bejutást. Előírás, hogy az 
ajtók belméretének min. 0,90 méternek, a folyosók szélességének 
pedig min. 1,20 méternek kell lenniük, a helyiségben a berende-
zések között megfelelő méretű szabad térnek kell rendelkezésre 
állni a mozgáshoz. A látássérült személyeknek vezetősávot, az 
emeletek eléréséhez felvonót érdemes biztosítani. Ha a könyvtá-
rat használók részére is van vizesblokk fenntartva, akkor akadály-
mentes használatra alkalmas illemhelyet is kell biztosítani.

A könyvtáros pult jól látható helyen, ha lehet, akkor a bejá-
rattal szemben legyen kialakítva. Hallássérült személyek szá-
mára indukciós hurok vagy ún. FM adó-vevő eszközök tele-
pítése ajánlott.

Ha az olvasók számára elérhető valamilyen számítógépes 
szolgáltatás, akkor lehetővé kell tenni annak használatát fo-
gyatékos személyek számára is. Fizikailag is oda kell férniük 
kerekesszékkel az asztalok elé, valamint telepíteni kell a gé-
pekre a látássérült emberek számára használható képernyő-
nagyító és képernyő-olvasó programot. Értelmi sérült embe-
rek számára ajánlott a számítógépekhez használati útmutatót 
kitenni, a siketek és nagyothallók számára el kell készíteni a 
fontosabb információkról a jelnyelvi változatot.

Fogyatékos személyek számára külön szolgáltatásként be 
lehet vezetni jelnyelvi tolmács/kontakt tolmácsszolgáltatást, 
de kevésbé erőforrás-igényes, ha információs táblákat, pik-
togramokat helyezünk ki, információs anyagot gyártunk szá-
mukra, látássérült személyek számára tapintható feliratokat, 
esetleg Braille feliratokat készítünk, beengedjük a segítőkutyá-
kat az intézménybe, hangoskönyveket, öregbetűs könyveket 
szerzünk be, valamint a legfontosabb, hogy mi magunk felké-
szülünk a fogyatékos személyek fogadására, segítésére.

Összeállította:
Szöllősi Gréta – Csorba Győző Könyvtár

Segítő könyvek

Ebben az ajánlóban olyan könyveket szedtünk össze, amelyek valami több-
lettartalommal rendelkeznek, vagyis valamilyen üzenetük van, valamire fel 
akarják hívni a figyelmet. Ezek a történetek, mesék segíthetnek többek között 

önmagunk és mások elfogadásában, a nehézségeinkkel való küzdelmekben, az 
előítéletekkel kapcsolatos vélemény-nyilvánításban. Segíthetnek azoknak a gye-
rekeknek, akik olvassák őket és szüleiknek is, akik ezekről a témákról beszélgetnek 
velük. A könyveket nem csak azoknak ajánljuk, akik érintettek lehetnek, hanem 
általában mindenkinek, hogy erősítsék a mások iránti empátiát, az elfogadást és 
csökkentsék a már kialakult előítéleteket. 

Bosnyák Viktória: A szomorú kacagány (5 éves kortól)

Két kis falut egy sövény választ el, az egyikben a kacagányok, a másikban a kacabajkák élnek. Mi a 
különbség köztük? A kacagányok fején kerti virágok nőnek, míg a kacabajkákon mezei virágok. Mind-
két fajta békés és vidám, de egymásról azt gondolják, hogy félelmetesek és gonoszak, ezt palántáikba 
is belenevelik, akik nem merészkednek a sövény közelébe. Egyszer aztán egy bátor kacagányfiú csak 
megszegi a szigorú szabályt és átlép a tiltott területre, ahol megismerkedik egy pitypangfejű kacabajka 
lánnyal. Tiltás ide vagy oda, a kerti virágok csak összekeverednek a vadvirágokkal és ellenállnak minden 
gyomlálásnak. Ez a mese a másságról, az elfogadásról szól, illetve arról, hogy milyen sokszínűek va-
gyunk. S ha megtetszett, folytatása is van: A kacifánt nem elefánt címmel.

KÖNYVAJÁNLÓ

Képek forrása:   - https://www.mvgyosz.hu/amit-adunk-hu/szervezeteknek-kozossegeknek-hu/akadalymentesitesi-szolgaltatasok/ 
- https://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/segedlet_2015_v2.pdf
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Victoria Patrascu: Mesepörgettyű – öt tótágast állt mese (5 éves kortól)
Ki gondolná, hogy egy poros gyalogút a zajos és forgalmas sztráda után vágyakozik, a tollas sün a ma-

darak között találja meg az élet értelmét, és hogy a szabálytalanságukért kiközösített hópihék hozzák el 
a gyerekeknek a legszebb téli élményt: a havazást. A Mesepörgettyűben öt rövid mesét találtok, amelyek 
szereplői valamiben mások, mint a társaik vagy másra vágynak, mint amit megszoktak vagy várnak tőlük. 
Kíváncsiságuknak, bátorságuknak köszönhetően kitartanak, hogy megvalósítsák vágyaikat, céljaikat. 

Bódis Kriszta: Carlo Párizsban (14 éves kortól)
Carlo egy 15 éves cigányfiú, aki egy telepen él, azt hívják Párizsnak, vagyis az Eiffel-to-

rony még csak távolról sem látszik. Itt tengetik napjaikat a regény szereplői, mélyszegénységben, munka és 
komfort nélkül. Carlo édesanyja meghalt, édesapja börtönben van, így rokonaival él egy kis házban. Ennek 
a nehéz sorsú fiúnak a mindennapjait és viszontagságait ismerhetjük meg, aki küzdelmesen igyekszik kitörni 
abból a nyomorúságból és kilátástalanságból, ami körülveszi. A lehetőséget a fociban látja, hiszen abban 
nagyon tehetséges és egy támogatója is akad. Kérdés, hogy lesz-e kitartása hozzá, meg tudja-e állni, hogy 
ne a könnyebb, de veszélyesebb módját válassza a boldogulásnak, és ellen tud-e állni a rossz kísértések-
nek? A könyv sok mindent segít megérteni, olvasás közben pedig végig kell drukkolni Carlóért!

Kate Scott: Óriás (9-12 éveseknek)
Anzo egy nagyon alacsony kisfiú, aki emiatt tele van gátlásokkal, az iskolában csúfolják, a tanárok sem 

veszik komolyan és otthon sem tud érvényesülni a 2 méternél magasabb családtagok között. De nem is 
a magasságuk miatt nem hallják meg őt, hanem mert csak magukkal vannak elfoglalva. Egyedül Elise, a 
legjobb barátja figyel rá és látja, hogy mire képes. Anzo egyszer csak őrületes tempóban megindul a nö-
vekedésben, majd rájön, hogy ettől nem oldódik meg minden problémája. Mivel tehetséges képregényraj-
zoló, egy pályázatnak köszönhetően eljut egy jelentős képregényfesztiválra, ahol végre a saját közegében 
kibontakozhat. Hogy mindez hogyan alakítja az ő sorsát, kiderül a könyvből. Egy igazi bátorító történet, 
vicces jelenetekkel és egy igaz baráttal.

Koby Jamada: Mit kezdjünk egy problémával? (4 éves kortól)
Mindenki ismeri milyen szorongató érzés tud lenni, amikor egy probléma folyton ott motoszkál ben-

nünk és nem hagy nyugodni. Szeretnénk elzavarni vagy legalább elbújni előle, de aztán rájövünk, magá-
tól nem fog eltűnni, muszáj szembenéznünk vele. Koby Jamada ezzel a mesével olyan szemléletesen és 
kedvesen mutatja be, hogy ha szembenézünk a problémáinkkal, akkor erősebbek és bátrabbak leszünk, 
hogy a legkisebbek számára is érthetővé válik. Ezt a receptet felnőtteknek is ajánljuk!

Mészöly Ágnes: Szabadlábon (14 éves kortól)
Főszereplőnk, Dani kerekesszékes, úgy is mondhatnánk: mozgásában korlátozott. Nos, ha valami, akkor 

ez a regény 100%-ban rácáfol arra, hogy ez mennyire nem így van! Persze ehhez kell először egy jó kis csa-
ládi csetepaté, egy múltból felsejlő titok, ami berobbantja a cselekményt, no meg sok-sok színes karakter, 
akikkel Európa különböző pontjain összefut a főhős. Bátor, olykor vakmerő tettek váltják egymást fejezet-
ről fejezetre és nem kérdés, hogy az utolsó oldalakig drukkolunk Daninak, hogy elérje a célját. Figyelem! 
Felnőtteknek legalább akkora élmény a könyv, mint a kamasz célközönségnek!

Julia Donaldson: Az öt csúfság (4 éves kortól)
Rücskös bőr, csüngő begyzacskó, pipaszár láb? Attól, hogy nekünk nem tetszik, még butaság 

lenne csupán külső alapján ítélkezni. Főhőseink ugyan nem a legszebbek a világon, de a szépség, 
valljuk be: relatív. S mit számít a külcsíny, ha a belbecs rendben van: ezek az állatok ugyanolyan 
gondoskodóak, mint a pipiskedő társaik. S ha közben becsusszan egy-egy hangosabb röfögés vagy 
vihogás is? Na és? Ettől szép az élet!

Csobán László, Kárpáti Szlávna – Csorba Győző Könyvtár



FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK

FILMPAKKOK GYEREKEKNEK

A fecske meg a szalmaszál
A hazudós egér

A hetvenkedő sün
A kevély kiskakas
A Pál utcai fiúk
A walesi bárdok

Boltosmesék
Magyar népmesék I.

Mesék Mátyás királyról

Mesél a kő
Mondák a magyar 

történelemből
Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője

Szörnyeteg Lajos 
jaj de álmos

Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK

A Pendragon legenda
Állami Áruház

Az ötödik pecsét
Csinibaba

Hyppolit, a lakáj
Macskajáték
Megáll az idő

Mephisto

Moszkva tér
Régi idők focija

Rokonok
Szamárköhögés

Szegénylegények
Szerelem
Szindbád

Tízezer nap

Ellátási Térség Referens e-mail telefon

Mohácsi Ellátási Térség Schmidt-Kovács Diána fiestadiana@gmail.com +36 20/389-9323

Pécsi Ellátási Térség Mizerák Andrea mizerak.andrea@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Pécsváradi Ellátási Térség Gyurák Orsolya gyurak.orsolya@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Sásdi Ellátási Térség Meggyesi Mónika meggyesimoni@gmail.com +36 72/475-663

Sellyei Ellátási Térség Erdősi Alexandra erdosi.alexandra@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Siklósi Ellátási Térség Kiss Adrienn kiss.adrienn1985@googlemail.com +36 72/579 -125

Szentlőrinci Ellátási Térség Decsi Dóra decsi.dora@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Szigetvári Ellátási Térség Vasvári Gergely vasvary@vipmail.hu +36 73/311-407

Villányi Ellátási Térség Tóth Balázs toth.balazs@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104

Könyvtárbusz 1.
Csobán László csoban.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Liska Enikő liska.eniko@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2.
Nagy László nagy.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Somogyi Krisztina somogyi.krisztina@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

KönyvtárMozi; 
Nyilvános Könyvtárak Márkus István markus.istvan@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Rendezvényszervezés
Németh Luca bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Szeifer Csaba bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Informatika
Papp Márton papp.marton@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

Szerecz Gábor szerecz.gabor@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

Folyóirat reklamáció Dériné Fődi Katalin fodi.katalin@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28012

Beszerzés, feldolgozás Bali Judit bali.judit@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Feldolgozás Csuka Dalma csuka.dalma@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Igazgatóhelyettes Szöllősi Gréta szollosi.greta@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104


