hangoskönyv, mégis úgy gondoltuk, hogya
megyei könyvtári funkció lehetõvé teszi, hogya
rendezvényenelhangzottakról tájékoztassákezeket a könyvtárakat.
A konferenciát a Somogyi-könyvtár igazgatóasszonya, Szó'kefalvi-NagyErzsébetnyitotta meg.
Az elsõ elõadást dr. Bartos Éva tartotta Esélyek
és hátrányok a könyvtári ellátásban címmel.
Bartos Éva többek közt hangsúlyozta: az elsõsorban a vak és gyengénlátó olvasók számáralétrehozott hangoskönyvtárak speciális eszközöket,
dokumentumokat, szolgáltatásokatés a könyvtá-

Konferencia a 120 éves
Somogyi-könyvtárban

rosok különleges felkészülését igénylik. A
hangoskönyvtárak mú'ködésenemcsak a kulturális tárcaügye, számíthatnakszociálisintézményekre, alapítványokra, különféle civil szervezetekre
is. Ezt az állítást igazolja, hogy a jelen konferencia támogatója az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium volt.
A hangoskönyv mint dokumentumtípus renRégóta esedékesrendezvényhelyszíne volt 2003.
geteg kérdést vet fel nemcsak a látó emberek
október 13-14-én Szegedena Somogyi-könyvtárHangoskönyvtára:
körében,
de a könyvtárosokrészér61 is. Esetünkaz ország megyei könyvtáraiban mûködõ hangoskönyvtárak munkájának be- ben azonbaninkább az elõállítása, pótlása, gyaramutatása, összehangolásaés a mú'ködési, szerve- pítása kapcsán merültek fel problémák. A mazési problémák megvitatása adta a keretet a szak- gyarországi hangoskönyvellátás helyzete,nehézségei, eredményei címmel Parai Sándortól, a
mai összejövetelhez.
Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos SzöAz alapgondolat megvalósítása akkor vált reálissá, amikor 2003 tavaszán az Egészségügyi, vetsége (MVGYOSZ) stúdióvezetõjét61 hallotSzociális és Családügyi Minisztérium pályázatot tunk elõadást. A felolvasandó mûvek kiválasztáírt ki a Fogyatékkal Élõ Személyek Európai Évé- sáról évekkel ezelõtt a szövetségbenmûködõ binek rendezvényeihez kapcsolódó programok tá- zottság döntött. Ma már a budapesti hangoskönyvtár olvasóinak kívánsága alapján szerzik be
mogatására.
A Somogyi-könyvtár minisztériumhoz benyúj- a mûveket és olvastatják fel a könyvtár stúdiójátott pályázata sikeres volt, így a konferencia szer- ban. A részt vevõ könyvtárosok és látássérült
vezésének anyagi akadályai elhárultak. Az ese- könyvtárhasználók kérdéseire és megjegyzéseire
mény lebonyolításának idõpontja egybeesett a reagálva Parai úr kérte, hogy ezeket az észrevéfehér bot napjával és az Összefogása könyvtára- teleket gondoljuk tovább és folytassuk a párbekért rendezvény sorozattal (melynek országos szédet a jöv6'ben is.
A vakok információszerzésének lehetõségei
megnyitója a 120 évesSomogyi-könyvtárbanvolt).
címû
szakdolgozatát mutatta be következõ elõA konferencia közvetett célja az volt, hogy
adónk,
Várhelyi Eszter. A Braille-írás ideje lejárt,
felhívja a társadalom figyelmét a látássérültek
könyvtári ellátásának lehetõségeire, problémáira állítja, amely kijelentését közvéleménykutatási
és az érintetteknél jelentkezõ igényekre. Célunk adatokkal támasztotta alá. Jöv6'bemutató elképvolt még, hogy bemutassunk az esélyegyenlõség zeléseket, újításokat hallhattunk t61e,és bemutatbiztosításáhozszükséges,a könyvtárak által nyújt- ta a hibrid hangoskönyvet a jelenlév6'knek. A
ható eszközöket, dokumentumokat. A konferen- speciális dokumentumok ismertetésénkívül hallcia közvetlen hatásaként elindult a párbeszéd a hattunk arról is, hogy milyen lehetõségek rejlenek a számítástechnikábana vak és gyengénlátó
megyei könyvtárak hangoskönyvtárosai között.
A részt vevõ könyvtárosok a megyei könyvtá- emberek számára.
A kétnapos konferencia elsõ napjának prograkból érkeztek Szegedre. Bár az országban enramját
dr. Bartos Éva vezetésével az egyes menél sokkal több könyvtár állományában található
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CsongrádMegyei S7.ervezetének
titkára A látássérültek érdekvédelme Csongrád megyében címû
elõadásával. A vakok és gyengénlátók szövetségének múKödéséró1, a megyei szervezet és a
könyvtáron.
könyvtár kapcsolatáról beszélt. Az esélyegyenlõA konferencia második napját Molnár Mária,
a Somogyi-könyvtár osztályvezetõje nyitotta meg ség kapcsán kifejtette, óK nem érzik úgy, hogy
Hangoskönyvtár Szegedenés a könyvtárbanmú'kö- igazán elõrelépés történt volna ezen a területen.
A kétnapos konferencia igazi értéke (a szakdõ VakokKlubja címû elõadásával.Rövid történeti
áttekintést kaptunk a Szegeden1981 óta mûködõ mai tapasztalatcseréntúl) az volt, hogy az érintett
hangoskönyvtán-ól.
Molnár Mária felidéztea könyv- vak és gyengénlátó könyvtárhasználók az ország
tár létrehozásánakkörülményeit, az eltelt !öbb mint hangoskönyvtárosainakadtak tanácsot, segítették
húsz esztendõ fontosabb eseményeit, állomásait. jövóoeni munkánkat, válaszoltak kérdéseinkre.
Végül beszélt az 1989-ben alakult Vakok Klubjá- Csak velük lehet róluk szóló tanácskozást szerról, s a jelen levõ tagok segítségévelképet kaptunk vezni, a véleményük, a témához való hozzászólásuk, a munkába való bevonásuk eredményeza kéthetenteösszejövõ klub életéról.
Kilépve a hangoskönyvtárfalai közül, túl a ha- het olyan elõrelépést a könyvtári ellátásukban,
gyományos könyvtári feladatokon, beszélgetészaj- amely színvonalas, minden igényt kielégítõ, az
lott a könyvtárak egyéb funkcióiról. Ehhezsegítsé- esélyegyenlõségetbiztosító lehet a jövóoen is.
Molnár Mária
get nyújtott Klimász Sándorné, az MVGYOSZ

november.

gyei könyvtárak bemutatkozása zárta, majd Szõkefalvi-Nagy Erzsébet végigkalauzolta vendégeinket a Somogyi-könyvtár épületén és az Emlék-
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