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tott arra, hogy jutalomkönyvet adhassunk érte.
Jutalmaztuk az aktivitásukat, az ötletességüket,
a fegyelmezettségüket stb. Valamint egy emlék-
lapot is átnyújtottunk minden résztvevõnek.
Mivel errõl a gyerekek elõzõen nem tudtak, nagy
volt a meglepetés és az ámulat.

Úgy gondoljuk, ezzel a foglalkozássorozattal
elértük célunkat. Bizonyítja ezt a gyerekek kö-
tetlen beszélgetése, ismerkedése. Az együtt töl-
tött idõ, a közös ének, tánc, játék elõsegítette a
kapcsolatteremtés fejlõdését.

A foglalkozássorozat a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg.

Bolega Mária

Add az idõd!
Add a hangod!

Az ENSZ által deklarált önkéntesek évének szer-
vezési munkálatai Magyarországon 2000 szep-
temberében indultak. A munkában több mint
hetven civil és egyházi szervezet, valamint a
kormányzati szervek képviselõi vettek részt. Az
önkéntesség nemzetközi éve alkalmából 2001
októberében valósult meg elõször az önkéntesek
hete, valamint az önkéntesek ünnepe. A magyar-
országi programsorozat keretében számtalan
szakmai program, helyi, kis- és nagytelepülési
akció szervezõdött, illetve kutatás, tanulmány és
egyéb szakértõi dokumentum készült el. Az év
kiváló alkalmat remtett arra is, hogy felhívja a
kormányzati szféra figyelmét az önkéntesek ál-
tal végzett munka fontosságára, az önkéntesség
gazdasági, társadalmi jelentõségére. Ez év során
fogalmazódott meg elõször, hogy az önkéntes-
ség infrastruktúrájának megteremtése, az önkén-
tesség kultúrájának fejlesztése érdekében hazánk-
ban is szükség van egy országos Önkéntes Köz-
pont létrehozására.

Az önkéntesek hete 2005-tõl mindig június
elsõ hete. Ebben az évben ez az idõintervallum
egybeesett az ünnepi könyvhét idejével. Jó alka-
lom kínálkozott arra, hogy az egybeesésben rej-
lõ lehetõségeket valami nagyon nemes célra
használjuk fel. Így a Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, a
nyíregyházi Önkéntes Központot mûködtetõ
Szocio East Egyesület és a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár közösen hívta a város
lakosságát a könyvtárba. egy felolvasó napra.

A programot Add az idõd! Add a hangod!
címmel hirdettük meg. A Vakok és Gyengénlátók
Egyesülete tavaly már kezdeményezett egy ha-
sonló programot, de a protokolláris elemek mel-
lett a hétköznapi emberek önkéntessége kevésbé
jelent meg.

Szereztek azonban tapasztalatokat, s volt idõ
átgondolni, hogyan is tovább. Így jutottak el a
nyíregyházi Önkéntes Központhoz, s együtt ke-
resték fel a megyei és városi könyvtárat, hogy
partnerekként szólítsák meg azokat az embere-
ket, akik nem sajnálják idejüket, s szívesen ad-
ják hangjukat egy, a látássérült embertársaink
részére készítendõ cédéhez.

A szervezõk egyenrangú partnerekként ad-
ták hozzá munkájukat az elõkészítéshez, még-
pedig olymódon, hogy mindenki magáénak
tekintette a feladatot, de senki sem kívánta
teljesen kisajátítani.

Mindannyian izgatottan vártuk, lesz-e jelent-
kezõ, sikerül-e több embert megnyerni az ügy-
nek, mint az elõzõ évben.

Sikerült. Délelõtt 10-tõl este 6-ig az óvodás
korosztálytól a nyugdíjasig több mint harmincan
olvasták fel kedves versüket, történetüket, mesé-
jüket; érkezett anyuka kicsi lányával, nagymama
unokájával, önkormányzati képviselõ, autósze-
relõ, színmûvész, fõiskolai tanár. (A résztvevõk
a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Ala-
pítvány által felajánlott könyvekbõl választhat-
tak egyet-egyet.) Tematikailag nem volt megkö-
tés, csak az egyes mûfajokat próbáltuk idõben
elosztani, de be kell vallanunk, ez utóbbi nem
járt sikerrel. Az eredményt azonban összességé-
ben ez nem befolyásolta. Igen meghitt hangulat
telepedett a teremre, mikor a program nyitásakor
a maga is látássérült Telenkó Rita elénekelt há-
rom gyönyörû dalt.

Nem volt szünet, nem volt ebédidõ – ahogy
terveztük –, hanem csak olvasás, olvasás és tü-
relmes várakozás. A nap az irodalomról, annak
szeretetérõl, az olvasásról, az önzetlenségrõl és
a látássérültekrõl szólt.

Az idejét adta mindenki, aki eljött, és persze
a hangját is. A látássérülteket a hang köti össze
a világgal. A rádió, a tévé(hang) és a számítógép
jaws for windows képernyõolvasó szoftvere se-
gíti õket eligazodni a világban. (A braille-írás
terjedelme miatt lassan „kimegy a divatból”.)

A rendszeres „olvasás”, az irodalmi alkotá-
sok megismerésének mai legfontosabb eszköze
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számukra a cédé. Ezért ennek a felemelõ napnak
az anyagát is rögzítettük, hallgatható formába
hoztuk. Az anyag MP3 formátumban egy albu-
mon található. (A szétdarabolt változat tíz cédényi
anyag lenne).

Megkérdeztünk néhány résztvevõt, nekik mit
jelentett ez a kezdeményezés:

„Nagyon örültem a kezdeményezésnek. Ancsel
Éva Bekezdések az emberrõl címû könyvébõl
olvastam fel, abból írok ki egy részletet. Mégis-
csak van valami, amitõl változik az ember. Attól,
ha van valaki, aki olyannak szereti és fogadja
el, amilyen. Éppen olyanként. Elálló fülekkel,
néha egy kis füllentéssel, egy kis hencegéssel.
Nem fog visszasimulni a füle, nem fog sokkal
kevesebbet füllenteni és hencegni – csak egy
kicsivel kevesebbet –; egyszóval változni fog.
Nekem errõl szólt ez a felolvasás: a szeretetrõl
és az elfogadásról.” (Pállné Lakatos Ilona fõis-
kolai tanár)

„Nagyon jó kezdeményzésnek vélem, hogy
teljesen más érdeklõdésû emberek idõt szánnak
arra, hogy azon embertársainknak, akiknek az
olvasás nehezen megy vagy ki vannak ebbõl a
gyönyörûségbõl rekesztve, segítenek abban, hogy
felolvasnak kedvenc írójuktól valamit. Mindez-
zel elõsegítve, hogy a magnófelvétel vagy cédé
segítségével ezen mûveket mások is élvezhessék.
Nemes és emelkedett szándék ez, és nagyszerû,
hogy nagyon sokan csatlakoztak hozzá. Jó volt
látni, hogy jelentõs számban érdeklõdtek mindez
iránt, és idõt, fáradságot nem kímélve végigül-
ték mások elõadását, amíg sorra nem kerültek.
De voltak, akik csak kíváncsian hallgatták a
sokféle elõadást. Nyilván mindenki a szívére
hallgatott, amikor kiválasztotta a neki kedves
írást, remélve, hogy akik meghallgatják, azok is
szívesen veszik, és valamilyen módon ráhango-
lódnak az õ érzéseire. Bízom benne, hogy ez a
sikeres akció a jövõben még szélesebb körben
megismétlõdik.” (Margócsy Klára fõiskolai tanár)

„Azt gondolom a felolvasó napról, hogy az
MZSK utolsó tíz évének legjobb közösségterem-
tõ programja. Mi, akik »felléptünk« kedvenc
verseinkkel, prózarészleteinkkel, idézeteinkkel,
kiélhettük »exhibicionizmusunkat« és még segí-
tettünk is egy olyan embercsoporton, amelyiknek
az olvasáshoz segédeszközök kellenek. Biztos
vagyok benne, hogy jövõre még többen leszünk.
Jó lenne, ha megjelenhetne a cédé a vakoknak
és a gyengénlátóknak a felvett anyagból. Szíve-

sen segítek jó ügyet, és ezt annak érzem.” (Baj-
nok Lászlóné könyvtáros)

Nagy Tünde
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szervezete
Szécsi Szilvia

Nyíregyházi Önkéntes Központ
Vraukóné Lukács IIona

Móricz Zsigmond Megyei és Városi

A Méliusz Könyvtár
a Debreceni Könyvszemlén

Legelsõ standunk
egy könyvvásáron

Könyvtárunk 2007. december 6-7-8-án önálló
standdal szerepelhetett a Debreceni Egyetem
aulájában megrendezett IV. Debreceni Könyv-
szemlén. E rendezvény már hagyományosnak
tekinthetõ a városban, csak nekünk, könyvtáro-
soknak volt új, hogy a stand másik oldalán kap-
hattunk helyet.

A rendezvényeinkhez hasonlóan ez az alka-
lom is a kapcsolatok kiépítésével kezdõdött. A
könyvszemle szervezõje a Debreceni Nyelvisko-
la Kft. volt. Képviselõjével és egyúttal a rendez-
vény szponzorával, Sinka Andorral már elõzõleg
megismerkedhettünk, mivel könyvtárunkban
ideggennyelvû részleg és a British Council
Gateway UK pontja is mûködik – ez utóbbi ki-
zárólag a Méliusz Könyvtárban. A nyelvoktatás-
ban érdekelt cég – részben célzott reklámunknak
köszönhetõen – már felfigyelt ránk. A mostani
könyvszemle katalógus-programfüzetét is a Deb-
receni Nyelviskola Kft. adta ki tízezer példány-
ban, a használók számára ingyenes szóróanyag-
ként, igényes kivitelben. Természetesen a mi
könyvtárunk is helyet kapott e kiadványban mint
kiállító.

Elsõ kérdésünk az volt, hogy miként hozhat-
juk ki a legtöbbet ebbõl a bemutatkozásból.
Második feladatunk: egy rövid és vonzó ismer-
tetõt kellett írnunk a már említett katalógus-prog-
ramfüzetbe, továbbá népszerûsíteni kellett sze-
replésünket a könyvvásáron. Ezt követte a szer-
vezés: kik állítják fel és mutatják be a standot a
látogatóknak, miként köszönjük meg a szponzor
segítségét és mit ajánlunk neki a támogatásért
„cserébe”. A továbbiakban ezeket a lépéseket
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