
Roma Kultúra

Kultúrák közelítése
biblioterápiával
A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi 
Könyvtár céljai között kiemelt helyen szerepel a gyermekek olvasá-
si kultúrájának alakítása, tanulásuk segítése, szerepvállalás neve-
lésükben. A Roma Kultúra programban a biblioterápia eszközeivel 
vesznek részt, a roma és nem roma tanulócsoportokban különböző 
kulturális háttérrel rendelkező gyerekek dolgoznak együtt. A prog-
ram elősegíti az integrációs oktatás megvalósulását. A könyvtár 
törekvéseiről Baginé Tóth Erika könyvtárvezetővel beszélgettünk.   

R.: Milyen szerepet tölt be a könyvtár a térségben?

T.E.: Szarvas hátrányos helyzetű kistérségben helyezkedik el, 
nagyarányú a munkanélküliség, jelentős a roma lakosság száma.  
Szükség van a felzárkóztatásra, amelyhez a könyvtárnak feladata 
kapcsolódni. Ehhez igazodik a gyermekkönyvtár szakmai munkája, 
aktív programszervező tevékenysége. Egy jól működő, korszerű 
könyvtár meglétén dolgozunk, ahol a lakosságnak biztosítani tud-
juk az egyenlő esélyű információhoz jutás lehetőségét. A könyvtár-
nak, mint a korai szocializáció helyszínének fontos szerepe lehet a 
különböző kultúrából származó fiatalok kölcsönös elfogadásának 
elősegítésében. Pályázatok révén jelentős előrelépések történtek 
a könyvtárosok szakmai képzése, az olvasásnépszerűsítés és a fo-
gyatékkal élők könyvtárhasználatának támogatása terén. 

R.: Milyen céllal pályáztak a Roma Kultúra programban?                         

T.E.: Olyan irodalmi foglalkozások megvalósítását tűztük ki célul, 
melyek magukban hordozzák az esélyegyenlőség lehetőségét. A 
foglalkozások során helyet kap a cigány nyelv, megvalósul a ha-
gyományok megőrzése és átadása is a fiatalabb korosztálynak. A 
foglalkozások tematikája egy cigány-magyar nyelvű olvasókönyv-
höz kapcsolódik, a megvalósításban könyvtárosok, pedagógusok, 
roma származású írók és tanítóképzős hallgatók vesznek részt. 

A program során 4 alkalommal valósul meg irodalmi foglalkozás 
könyvtári környezetben tanulási nehézséggel küzdő összesen 60 
fő roma és nem roma általános iskolás tanuló részére. 

R.: Mit jelent a biblioterápia és hogyan valósul meg ezen keresz-
tül a cigányság kulturális értékeinek átadása? 

T.E.: A biblioterápia rövid meghatározása: gyógyítás könyvvel. 
A szépirodalmi művek gyógyító hatása évszázadok óta bizonyí-
tott. Egy előre kiválasztott mű köré épülő, irányított beszélgetés 
zajlik. Több terápiás változata közül a fejlesztő-megelőző biblio-
terápia minden gyermeknél jótékony hatással alkalmazható. A 
program célja segíteni a cigányságot abban, hogy vállalja, meg-
őrizze, fejlessze identitását és másoknak is megmutassa értéke-
it. A cigány nyelv sokszínűsége, népművészetük változatossága 
elsősorban a cigányság szokásainak átörökítésére szolgálnak. 
Egyedülálló közös sorsuk összetartó ereje, nyitottságuk más 
kultúrákra. A programmal biztosítani kívánjuk a cigány tanulók 
számára a cigányság kulturális értékeinek a megismerését, az 
integrációs oktatás elősegítését.

További sikeres működést kívánunk a könyvtárnak!
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