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Veszélyeztetett élethelyzetû fiatalok számá-
ra mentori szolgálatot indított a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár. Az új szolgáltatás in-
dulását a 2010. szeptember 22-én rendezett
szakmai konferencia alkalmával jelentette
be Fodor Péter fõigazgató.

A konferencia alkalmából került sor az
Élmények képekben címû fotókiállítás meg-
nyitására a Központi Könyvtár átriumában.
A képek nem mûvészi alkotások, sokkal in-
kább „élményképek”, a Budapest Fõváros
Önkormányzatának Módszertani Gyermek-
védelmi Szakszolgálata által szervezett 
nyári régészeti és néprajzi táborok résztve-
võinek hétköznapjait mutatják be. (A kiállí-
tás október 22-ig látható a könyvtár nyitva-
tartási idejében.) 

A Könyvtárak a veszélyeztetett élethelyze-
tû gyerekekért és fiatal felnõttekért címû,
könyvtárosok és gyermekvédelmi szakembe-
rek számára szervezett szakmai konferencia
résztvevõi a veszélyeztetett élethelyzetben
lévõ gyerekek és fiatal felnõttek – elsõsorban
a gyermekvédelmi szakellátottak – helyzeté-
vel, valamint a nemzetközi és hazai könyv-
tári, oktatási kezdeményezésekkel, szol-
gáltatásokkal ismerkedhettek meg, amelyek
támogatják a különbözõ szempontból hátrá-
nyos helyzetû csoportokat. 

A konferencia nyitóeseménye a fõvárosi
TEGYESZ1 Utógondozó Otthona Sokan 
vagyunk egyedül… címû dokumentumfilm-
jének vetítése volt. A film a maga sajátos
eszközeivel indirekt módon mutatta be az
utógondozott fiatalok egy csoportjának
alapvetõ problémáit, hétköznapiságukat és
egyediségüket egyaránt.

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium Gyer-
mek- és Ifjúságvédelmi Fõosztálya részérõl
Dudás Zoltán fõosztályvezetõ köszöntötte a
megjelenteket, az új szolgáltatás idõszerûsé-
gét és fontosságát méltatva. Budapest Fõvá-
ros Önkormányzatának Gyermek- és Ifjú-
ságvédelmi Ügyosztálya képviseletében 
pedig Hazai Istvánné ügyosztályvezetõ a
gyermekvédelem aktuális kérdéseire hívta
fel a figyelmet.

Az elõadások sorát Tausz Katalin (ELTE
Társadalomtudományi Kar) nyitotta, a hátrá-
nyos helyzet szociológiai megközelítésérõl,
a gyermekszegénységrõl és az Európai Unió
stratégiai prioritásairól beszélt, csatlakozva
ezzel a szegénység és a társadalmi kirekesz-
tettség elleni küzdelem európai évének gon-
dolatiságához. Domszky András (Szociálpo-
litikai és Munkaügyi Intézet) bemutatta a
gyermekvédelmi gondoskodás hazai törté-
netét, jelenlegi intézményrendszerét, megis-
mertette a hallgatóságot a hátrányos és a ve-
szélyeztetett helyzet sajátosságaival, illetve
a gyermek- és ifjúságvédelemi tevékenység
lehetõségeivel. Néhány angol és skandináv
példa ismertetésével, elemzõ bemutatásával
Feimer Ágnes (Könyvtári Intézet) beszámolt
a külföldön élõ, hátrányos helyzetû csopor-
tok sajátosságairól és a nekik nyújtott
könyvtári szolgáltatások tapasztalatairól.

A konferencia második részében, a nem-
zetközi példák után, a hazai jó gyakorlatok
közül Szûcs Gabriella (HÖOK Mentorprog-
ram) számolt be programjuk legfõbb célki-
tûzésérõl, a hátrányos helyzetû fiatalok fel-
sõfokú tanulmányainak támogatásáról és az
eddig elért eredményekrõl. Bognár Mária
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(FSZK Dobbantó Projektiroda2) az oktatási
rendszert képzettség nélkül elhagyó 15 és 24
év közötti fiatalok támogatását célzó prog-
ram eredményeit mutatta be. Végül Szél 
Dávid pszichológus, a Szociális Innováció
Alapítvány partnere és Egri Krisztina
könyvtáros, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár munkatársa a könyvtár európai uniós 
pályázati támogatással3 megvalósuló olva-
sásfejlesztési tréningjével és a mentori szol-
gálat részleteivel ismertette meg a hallgató-
ságot.

A konferenciát kísérõ program a táboro-
zók számára rendezett, Ásatás a könyvtár-
ban címû játékos vetélkedõ volt, a könyvtá-
ros-mentorok vezetésével. A fiatalok a nyári
tokaji régésztábor élményeihez kapcsolódó
témából, a régészet és a tokaji ásatás infor-
mációs hátterébõl kaptak ízelítõt a könyvek-
ben és az interneten keresgélve. A jó hangu-
latú, könnyed, ugyanakkor fontos tudást és
ismereteket nyújtó program kellemes emlé-
ke bizonyosan vonzó hellyé tette számukra a
könyvtárat.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár mento-
ri szolgálatának célja, hogy a képzett szoci-
ális munkások és a könyvtáros-mentorok a
könyvtár eszközeivel és lehetõségeivel, sze-
mélyes kapcsolatok révén segítsék elõ a ve-
szélyeztetett, kallódó fiatalok – e projekt ke-

retében elsõsorban a családi nevelési körbõl
kiszoruló, gyermekvédelmi szakellátásban
élõ tizenévesek, az onnan kikerülõ fiatal fel-
nõttek – élethelyzetének javítását. A szolgá-
lat és az olvasásfejlesztési tréning a fiatalok
társadalmiságra nevelését, hatékonyabb in-
tegrációját támogatja, és a társadalmi esély-
egyenlõség megvalósulását a szociális és
kulturális hátrányok leküzdését segíti elõ. 
A szolgálat helyileg a VIII. kerületben, a
Központi Könyvtárban mûködik.

A projekt megvalósításában számos
szakmai szervezet vesz részt. A Szociális In-
nováció Alapítvány mellett a könyvtár leg-
fõbb együttmûködõ partnere a budapesti
gyermekvédelmi és utógondozói ellátást
nyújtó intézményeket összefogó fõvárosi
TEGYESZ. A Szociális Innováció Alapít-
vány közvetítésével több budapesti gyer-
mekotthon, nevelõintézet és anyaotthon 
lakói vesznek részt az olvasásfejlesztõ fog-
lalkozásokon. Egyúttal alkalmuk és lehetõ-
ségük nyílik a könyvtár és a könyvtári szol-
gáltatások megismerésére. ■

1 Budapest Fõváros Önkormányzatának Módszertani Gyer-

mekvédelmi Szakszolgálata
2 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
3 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-

Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális

képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érde-

kében címû pályázata -TÁMOP-3.2.4/08/01 KMR
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