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Célcsoportok, résztvevők

mint

• Olvasó/felhasználó / látogató

• Diák korosztály
– Felsőtagozatos vagy középiskolás tanuló (pl. Iskolai 

Közösségi Szolgálat)

– egyetemi hallgató, gyakornok 

• Munkavállalói csoport

pályázatok/projektek lehetséges célcsoportjai, 
résztvevői



Olvasó/felhasználó / látogató 

akadálymentesítés

• a szolgáltatások terén
– személyes igénybevétel: tájékoztatás a pultnál és 

a polcok között (szájról olvasás biztosítása 
és/vagy jelnyelvi segítő bevonása, írásos 
segédanyagok használata)

– elektronikus kapcsolattartás: vizuális információ

• a programok során
– Múzeumok éjszakája, Kulturális örökség napjai  -

jelnyelvi tárlatvezetés



Diák korosztály 1.

• Munkahely látogatási program (NEA pályázat)
– pályaválasztás előtt állók (pl. 7-8. évfolyam) részére összeállított 

csomag
– választható / javasolt munkakörökről kisfilm (felirat, jelelés)
– személyes találkozás a könyvtárral, könyvtárosokkal: óravázlat 

kidolgozása, bemutató óra megtartása, épület-túra
– példakép szakember bevonása
– kommunikációs segítő alkalmazása
– könyvtáros kollégák érzékenyítése
– együttműködés hallássérültek iskoláival és segítő szervezettel (FSZK 

mentor)

Eredmény
– szakma megismerése
– pályaválasztás megkönnyítése
– szókincs bővülése



Diák korosztály 2.

• Iskolai Közösségi Szolgálat / Gyakornoki program
– középiskolás (9. évfolyamtól) és egyetemista korosztály 

részére összeállított csomag
– gyakornoki idő megtervezése, munkafolyamatok 

kipróbálása több osztályon is
– állapottól függően, ha szükséges

• munkafolyamatok egyedi kiválasztása 
• kommunikációs segítő bevonása
• könyvtáros kollégák érzékenyítése

– együttműködés az ELTE Fogyatékosügyi Központtal
• Eredmény

– munkafolyamatok készség szintű elsajátítása
– szókincs bővülése (szakkifejezések gyakorlása)
– munkavállalási szituáció megismerése



Munkavállalói csoport

• Belső kommunikáció
– felettessel, kollégák között – szembefordulás, 

fényviszonyok, írásos emlékeztetők, önálló kapcsolattartás 
biztosítása (e-mail, skype) telefonos üzenetek helyett

• házon belül: pl. betanítás, egyeztető megbeszélések során
• hálózati könyvtárakkal (tanszékek) való együttműködés során

• Külső kommunikáció
– partnerrel /szállítóval – elérhetőség célzott megadása (ld. 

mint fent)

• Projekt-résztvevő
– MÖB-tanulmányút – sorstárs kollégával kapcsolat
– NEA pályázat (Ráhangolás) – közreműködés ún. 

tapasztalati szakértőként
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