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A könyvtárat azonosítják az olvasással (ami nekik nehézséget okoz), ezért nem 

vonzza, kivéve

Célcsoport szerint

• felsőoktatásban tanulók (szükségszerűen)

• olvasni szeretők (siketek között kisebb arányban)

• kisgyermekesek

• „mozizók”

Dokumentumtípus szerint

• feliratos filmek

• fotók, képeslapok

• multimédiás oktató DVD-k

Téma szerint keresettebbek

• képes albumok vagy újságok

• értelmező szótárak

• útikönyvek, mesekönyvek

Szolgáltatás szerint

• internethasználat

• akadálymentes információk, programok

Munkahely látogatás, gyakorlati hely

• ELTE vagy más hallgatók

• OSZK vagy más tanfolyami hallgatók

Mennyire vonzza a nagyothallók és siketek csoportját a 

köz- és szakkönyvtár?



NE A HALLÁSSÉRÜLTEKTŐL VÁRJUK EL A TŐLÜK IDEGEN MÓDON VALÓ 

KOMMUNIKÁLÁST, HANEM MI MENJÜNK ELÉBE AZ Ő IGÉNYEIKNEK!

A célzottan számukra és jelnyelvi tolmácsolással, vetítéssel akadálymentesített 

módon szervezett programokra szívesen elmennek.

• ECDL tanfolyamok (2002-, Óbudai Egyetem)

• Magyar Népmese Napja (Tokaj, 2008): előadás és jelnyelvi mesélés 

• Márai program (OIK, 2012): könyvtárhasználati bemutató vetélkedővel

• Hangolódj Ránk! (Egyetemi Könyvtárért Alapítvány, NEA pályázat, 2012): 

Munkahely látogatási és gyakorlati hely program

• Nyílt nap hallássérülteknek (ELTE EK, Internet Fiesta, 2013): könyvtárbemutató

• SOÁ bemutató (ELTE EK, 2016): adatbázis-használat

• jelELTE projekt (ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat, 2018): könyvtárhasználati 

bemutató

Van-e olyan képzés, foglalkozás, ahol a hallássérülteket 

tanítják, hogy hogyan lehet vagy kellene kommunikálni, 

tájékozódni ezen intézményekben?

https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/hangolodj-rank-elte-egyetemi-konyvtar
https://www.konyvtar.elte.hu/hu/cikk/jelnyelvi-bemutato-soa-alapitvany-vizualis-tortenelmi-archivumarol-az-elte-egyetemi-konyvtarban
https://konyvtar.elte.hu/node/4461


Könyvtárosok szemléletmódja, hozzáállása

• környezettudatos gondolkozás, célcsoportok ötvözött figyelembevétele (ami 

jó az egyiknek, jó lehet a másiknak is)

• részvétel elősegítése programok, szolgáltatások megfelelő „tálalásával”

• pályázatokban, projektekben az akadálymentes megoldások beépítése

• vonjunk be szakembereket, kérjünk fel „sorstárs” mentorokat

• vizuális és manuális képességek figyelembe vétele

• célcsoportok civil szervezeteit, tagjait kérdezzük meg

• akadályok kreatív elhárítása

Elektronikus fejlesztések

• virtuális terek (webes és mobil kommunikáció) használata, használó-képzés

• digitalizált tartalmakat akadálymentes felületen és formátumban 

szolgáltassuk (adaptált tartalmak)

• bővítsük az online szolgáltatásokat (pl. elektronikus kérőlap, netes regisztráció)

• hosszabb kölcsönzési idő (vö. szövegértelmezési problémák)

Konferenciák ajánlásait megvalósítani

• a média, az elektronikus szolgáltatások, ill. a könyvtárosok felkészítése 
(2006, Szentendre, Információ-hozzáférés – Esélyteremtés)

• ne az érintetteknek kelljen szégyenkezve segítséget kérniük, hanem 

rendelkezésre álljanak olyan eszközök és módszerek, amelyek számukra is 

önállóan használhatóvá teszik a világot  (2003, Budapest, REHA Hungary 

Rehabilitációs Szakkiállítás és Konferencia)

Milyen irányba kellene menni, hogy a célcsoport megfelelően 

kihasználhassa a különféle könyvtárak szolgáltatásait?

https://konyvtar.elte.hu/hu/szolgaltatasok/adaptalt-tartalmak


További jó gyakorlatok

Könyvtárhasználati tájékoztató videók jelnyelven

• FSZEK 

• Algyői Faluház és Könyvtár

• Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Szeged) 

Könyvtárak, intézmények

• Sign Library (angol, magyar, német, osztrák, szlovén) (jelnyelvi irodalmi adaptációk)

• Deaf Resource Library (ASL, JSL) (virtuális könyvtár és linkgyűjtemény)

• Library Services for the Deaf & Hard of Hearing (Nashville-Tenesse)

• Institute of German Sign Language and Communication of the Deaf University of 

Hamburg (IDGS) (Hamburgi Egyetem, Német Jelnyelv és Siketek Kommunikációja 

Intézet)

• Library Services to the Deaf Community (LSDC, Columbia Public Library)

• Biblioteca Provinciale M. Délfico (Teramo) (videofeliratok nyelvei a katalogizálásban)

• SINOSZ Kontakt tolmácsszolgálat (videós kommunikáció)*

Szakirodalom

• Jelnyelvre épülő könyvtári szolgáltatások – hazai és nemzetközi tapasztalatok, algyői 

gyakorlat

http://www.fszek.hu/szolgaltatasok/?article_hid=11365
http://algyokultura.hu/index.php/konyvtar/szolgaltatasok
http://www.sk-szeged.hu/szolgaltatasaink-ismertetese-jelnyelvi-tolmaccsal
http://www.signlibrary.eu/
http://www.deaflibrary.org/
https://tndeaflibrary.nashville.gov/learn/about-us/contact
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/bibweb/
https://www.dclibrary.org/node/2407
http://www.provincia.teramo.it/biblioteca/
http://www.provincia.teramo.it/biblioteca/
https://www.skontakt.hu/
http://ki.oszk.hu/3k/2015/06/jelnyelvre-epulo-konyvtari-szolgaltatasok-%e2%80%93-hazai-es-nemzetkozi-tapasztalatok-algyoi-gyakorlat/


Távtolmácsolás videón keresztül

SINOSZ – Kontakt jelnyelvi tolmácsszolgálat
(A) Távoli segítség: mindhárom résztvevő saját helyiségében van

(B) Helyszíni segítség: ügyféltérben történik a tablet közbeiktatásával



fotó: Ágh András / Congressline Kft.

Helyszíni tolmácsolás többféleképpen

3. WFD konferencia (Budapest, 2017. november 8-10.)



Akadálymentes könyvtárhasználati videó

jelELTE projekt 2018

https://www.youtube.com/watch?v=xPkjTu0ly-M

https://konyvtar.elte.hu/node/4461
https://www.youtube.com/watch?v=xPkjTu0ly-M
https://www.youtube.com/watch?v=xPkjTu0ly-M
https://www.youtube.com/watch?v=xPkjTu0ly-M


Köszönjük a figyelmet!

elérhetőségünk

Cserfalvi Annamária

tanszéki  mérnök 

Óbudai Egyetem 

Neumann János Informatikai Kar

1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

cserfalvi.annamaria@nik.uni-obuda.hu

Franyó Borbála

könyvtáros, fogyatékosügyi koordinátor

ELTE 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

franyo.borbala@lib.elte.hu

„Könyvtárak a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában”

2018. november 30.  Publika MKK - VFK

mailto:cserfalvi.annamaria@nik.uni-obuda.hu
mailto:franyo.borbala@lib.elte.hu

