
A SZAVAK  
EREJE

Olvasmányajánló mindazok számára, akiknek család-
tagja, barátja, ismerőse fogyatékossággal él, vagy sze-
retnének jobban megismerkedni ezzel az élethelyzettel. 

Az ajánlott szépirodalmi művek segíthetnek a fogyaté-
kossággal élőkkel kapcsolatos hétköznapi helyzetek 
megértésében és feldolgozásában, a szakkönyvek pedig 

konkrét, gyakorlati segítséget tudnak nyújtani. 

A kiadványok elérhetők  
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kínálatában.
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KEDVEZMÉNYEK,  
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 A FSZEK KÖNYVTÁRAIBAN

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzata sze-
rint a súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi vagy szak-
orvosi igazolással rendelkezők mentesülnek a könyvtári 
beiratkozási díj, illetve az adminisztrációs díj fizetése alól, 
azaz ingyenesen vehetik igénybe a FSZEK Központi Könyvtá-
rának és tagkönyvtárainak szolgáltatásait.

A súlyos fogyatékossággal élő személyek könyvtári tag-
ságuk ideje alatt meghatalmazottjuk útján is igénybe 
vehetik a könyvtári szolgáltatásokat.

A súlyos fogyatékossággal élők  térítési díj nélkül köl-
csönözhetnek hangoskönyvet  (CD-n  és  kazettán),  
DVD-t,  oktatócsomagot,  valamint  zenei  vagy műsoros 
CD-t, lejátszó eszközzel együtt.

Könyvtárunk az idős, beteg, mozgásukban korlátozott, 
ideiglenesen vagy tartósan otthonukhoz kötött használók 
számára házhoz szállítja a kölcsönözni kívánt dokumen-
tumokat (könyveket, öregbetűs könyveket, folyóiratokat, 
hangoskönyveket, CD-ket) és szükség szerint a lejátszó 
eszközöket. 2022-ben már 33 tagkönyvtárunkban igé-
nyelhető a Könyvet Házhoz szolgáltatás.

A Központi Könyvtárban kísérő szolgálattal várjuk a lá-
tássérülteket, míg a siketeket a jelnyelvet ismerő könyv-
táros fogadja. 

A vakok és gyengénlátók részére 16 tagkönyvtárunk biztosít 
felolvasó és audiovizuális technikai eszközöket.

Központi Könyvtárunkban kiemelésre kerültek a köny-
nyen érthető könyvek, melyek megértési nehézséggel 
élő embereknek, idegen nyelvű embereknek kínálnak 
segítséget különböző témákban. 

ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG

Jean-Louis Fournier: Hova megyünk, papa?
Egy édesapa vallomása bűntudatról, szégyenről, küzde-
lemről és kitartásról, amit testi- és értelmi fogyatékos-
sággal született két fia kapcsán élt át.

Daniel Keyes: Virágot Algernonnak
A regény értelmi fogyatékos főhőse egy tudományos kí-
sérletnek köszönhetően elképesztő intelligenciára tesz 
szert, de ezért komoly árat kell fizetnie.

Kovács Laura: Belső tenger: Rozi igaz története
Egy fiatal lány személyes írása arról, hogy a koraszülött-
sége miatt kialakult vízfejűsége következtében milyen 
nehézségekkel kellett megküzdenie és hogyan tudott 
azokon átlépni. A könyv végén a tartalom a szövegértési 
nehézségekkel küzdők számára úgynevezett KÉK-mó-
don (könnyen érthető kommunikáció) is össze van fog-
lalva.

Laszlóczki Valentina: Az én kis Buddhám
Egy édesanya írása immár 20 éves, Down-szindrómás fi-
áról, akiből sportoló, gyógynövényekkel foglalkozó szak-
ember lett, és akit ugyan lassan, sok küzdelem árán, de 
befogadott a környezete is.

Péterfy-Novák Éva: Egyasszony
Egy fiatalasszony mozgás- és értelmi sérülten született 
gyermekéért, családjuk boldogságáért folytatott, de ele-
ve kudarcra ítéltetett küzdelme

John Steinbeck: Egerek és emberek
A regény egyik főhőse enyhén értelmi fogyatékos, min-
denki felé szeretettel és őszinteséggel forduló, éppen 
ezért a társadalom könyörtelenségének különösen kitett 
ember, akit egyetlen barátja, a fürge észjárású George 
próbál megvédeni minden 
bántástól.
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Szakkönyvek az értel-
mi fogyatékosságról 
a könyvtár katalógu-
sában:



SIKETSÉG
 
Jámbor Andrea: Hallhatatlan szavak
Egy nagyothalló fiatal lány önvallomásai, tapasztalatai, egy-
befűzve sorstársainak véleményével, meglátásaival.

Helen Keller: Csöndes, sötét világom
Egy másfél évesen, betegség következtében siketnéma-vakká 
lett amerikai lány önéletírása, melyből megtudhatjuk, hogyan volt 
képes tanulni, egyetemet elvégezni, tehetségét kibontakoztatni.

Szécsi Noémi: Gondolatolvasó
Egy trilógia 2., de önállóan is olvasható része, mely egy 19. 
században élő siketnéma fiú története arról, hogyan látja és 
tudja megérteni a világot és megértetni magát a világgal.

Bonnie Poitras Tucker: A csend hangjai 
Egy siketen született kislány beilleszkedésért való küzdel-
meit, felnőtté, anyává válását követheti nyomon az olvasó 
több rövid, olykor humoros, olykor megindító történeten át.

Weisz Fanni: Hallatlan vakáció
Hat fiatalról, köztük egy siket, mo-
dellként dolgozó lányról, az előíté-
letmentes megismerés fontossá-
gáról, egymás elfogadásáról szóló 
ifjúsági regény. 

 

VAKSÁG

Samuel Grandjean: Orano: igaz történet
Egy árvaházban nevelkedett vak fiú története arról, hogyan 
lesz belőle a sok bántás, meg nem értés ellenére is egész-
séges, ép lelkű felnőtt férfi.

Sheila Hocken: Emma meg én 
Egy fiatal nő tapasztalatain és életén keresztül ismerhetjük 
meg, milyen vakként élni, dolgozni, közlekedni egy alapve-
tően látók számára kialakított világban, és hogy mennyit 
segíthet a mindennapokban egy vakvezető kutya.

Eric Lindström: Nem a szemeddel látsz
Egy baleset következtében megvakult tinilány története arról, 
hogyan tudja újra megtalálni helyét a világban: sportolni, ta-
nulni - és nemlátóként is meglátni a körülötte élők problémáit.

Sándor Erzsi: Szegény 
anyám, ha látnám
Egy anya és vak fia közösen írt 
története arról, hogyan, mi-
lyen buktatók közepette tudja 
felnevelni a gyerekét

AUTIZMUS

Mark Haddon: A kutya különös esete az éjszakában
A gyerekeknek, ugyanakkor felnőtteknek is szóló világ-
sikerű regényből megismerhetjük egy autista kisfiú gon-
dolkodásmódját, érzelemvilágát.

Rodhan Al-Khalidi: Az autista és a postagalamb
Az autista, a világtól elszakadt Geertet egy Stradivari he-
gedű és egy postagalamb segít összekötni környezetével 
és más emberekkel.

Michael Morpurgo: Flamingó fiú
A II. világháború idején játszódó ifjúsági regény főhősei 
egy beszélni alig tudó autista fiú, akinek különleges kap-
csolata van az állatokkal, egy mindenki által kiközösített 
kis cigánylány és egy német katona.

Jodi Picoult: Házirend
Egy Asperger-szindrómás kamaszfiút a bűntények fel-
derítése érdeklik, eközben ő is gyanúba keveredik. Csa-
ládja küzd érte és az előítéletességgel szemben.

Francisco Stork: X. Marcelo és az igazi világ
Egy 17 éves Asperger-szind-
rómás fiú története, aki egy 
nyári munkának köszönhető-
en kiszakad a speciális isko-
lája által nyújtott védett kör-
nyezetből.

MOZGÁS-
KORLÁTOZOTTSÁG

Catherine Anderson: Fantomkeringő 
Romantikus történet egy baleset következtében kere-
kesszékbe kényszerült lány küzdelméről azért, hogy 
újra megtalálja mindazt, amiért érdemes élni.

Böszörményi Gyula: Kucó 
Böszörményi Gyula író súlyos mozgássérültként, ér-
telmi fogyatékosokkal együtt nevelkedett - ebből az 
élményből született meg az önéletrajzi ihletésű könyv.

Hozleiter Fanny „Mosolyka”: Te döntesz 
A világ egy kerekesszékben élő lány szemszögéből: 
gondolkodásra, empátiára, önértékelésre késztető 
igaz történet.

Peter Marshall: Tombol a hold 
Anglia kispolgári világában játszódó történet egy fiatal 
úrilányról és egy konvenciók ellen lázadó melósfiúról, 
akiket közös sorsuk sodor össze egy mozgássérültek 
számára létesített rehabilitációs intézetben.

Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek 
Romantikus történet egy nyaktól lefelé megbénult és 
már csak élete befejezését tervező fiatal férfiról, aki 
mellé szülei váratlanul egy új ápolónőt szerződtetnek.

Philippe Pozzo do Borgo: Életrevalók 
Igaz történet egy nyaktól lefelé megbénult gazdag, 
francia férfiról és néger bevándorló ápolójáról.

Zemlényi Zoltán: Hoppárézimi 
Egy baleset után beszélni egyáltalán, mozogni alig 
tudó kamaszfiú visszaemlékezésként megírt igaz tör-
ténete.

Szakkönyvek a moz-
gáskorlátozottságról a 
könyvtár katalógusában:

Szakkönyvek a siketségről  
a könyvtár katalógusában:

Szakkönyvek a vakságról  
a könyvtár katalógusában:

Szakkönyvek az  
autizmusról a könyvtár 
katalógusában:


