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Számítógépes oldalunk

Nagyineten N.E.: Szerencsére jó a manuális készségem,
azzal nem volt sok problémám, legfeljebb nem

A számítógépet elsõsorban afiatalokhasználj.ák. mindig ment arra, amerre szerettem volna. Én
Ez igaz is, de a megyei könyvtárban egyre több szeretem elméletileg is megismerni a dolgokat,
idõsebb olvasó ül a gép mellé: leveleznek, fóru- megérteni az összefüggéseket, átlátni a rendszert.
mokba kapcsolódnak be, híreket olvasnak, kü- Ez nagyon nehéz, nem is nagyon sikerült. Azóta
lönbözõ információkat keresnek. Van olyan het- már sikerült szakirodalmat is kikölcsönöznöm,
ven éves olvasónk, akinek mi segítettünk regiszt- valamivel többet tudok az egészrõl.
ráltatni magát az egyik levelezõ-programon, és -Azt láttam, hogy már az elsõ tanfolyam elvég-
használat közben szerezte meg a kellõ jártassá- zése után ügyesen levelezett. Az elméleti összefiig-
got. Ha valamit nem tud, ma is segítséget kér, gésekjobb megismerése miatt jár az újabb és újabb
igaz, egyre ritkában. Könnyebb helyzetben van- képzésekre? Vagy a gyakorlás kedvéért?
nak azok, akik a "Nagyinet" tanfolyamnak kö- N.E.: Mindkettõ miatt. Mindig hallok újat, és
szönhetõen egyre magabiztosabban használják a napi félórás ingyenes internetezés mellett (amit
a számítógépet. -ha csak tehetem -kihasználok) a rendkívül

Közülük a hetvenkét éves Nagy Ervinnel be- kedvezményes árú húszórás gyakorlási, ismeret-
szélgettem, akinek annak idején magam hívtam bõvítési lehetõséget egyszerûen nincs szívem
fel a figyelmét arra, hogy tervezzük teljesen kez- kihagyni. Maga a tanfolyami részvétel emberi
dõknek is t.anfolyam indítását. Az elsõk között kapcsolatokat is jelent. Ismerõsök lettek a tanuló-
használta ki a lehetõséget, és azóta minden tan- társak, alkalmanként segítünk egymásnak. Azt
folyamon részt vett. Igaz, egyszer elkésett a je- hiszem, a könyvtárban is otthonosabban érzem
lentkezéssel, így" illegális" hallgató volt, de ha magam. Remélem, hogy a kedvezményes
valaki hiányzott, neki is jutott gép. internetezési lehetõség nem szûnik meg. Nekünk,

-Tulajdonképpen miért érdekli ennyire a nyugdíjasoknak nagyon fontos lenne.
téma? -Az internet-elõfizetés meglehetõsen drága

N.E.: Nyugdíjas lettem, amire a munkahelye- jelenleg.
men megjelenhetett a számítógép. Mindig érde- N.E.: Igen, pedig erre is szükség lenne. Akár-
keltek az új dolgok, sajnáltam, hogy ebbõl ki- mi történhet, nem vagyok már fiatal. Ez kapcso-.
maradtam. Fiam, rokonaim Erdélyben élnek, latot jelent a világgal, akkor is, ha már nem tudok
vannak külföldön barátaim, köztük többen leve- utazni, vagy ne adj' isten lejönni a könyvtárba.
leztek korábban is a villámpostával. Arra kellett Mindenképp jó lenne, és remélem, elõbb-utóbb
rájönnöm, hogy ez sokak számára már termé- lesz is rá lehetõségem.
szetes. Én akkor kerültem elõször a gép közel é- -Azt hiszem, nagyon megszerette a számító-
be, amikor valami jogi problémára kerestem gépet.
választ, és megmutatták, hogyan lehet az egérrel N.E.: Tulajdonképpen ez számomra érzelmi
elõre-hátra menni a szövegben. Akkor már ke- kérdés. Megszüntette a magányt, és ez igazi
restem a lehetõséget, hogy megtanulj ak a számí- csoda. Emberi kapcsolatokat jelent, és nagyon
tógéppel levelezni. Igazi tanfolyam sem az élet- nehéz megmagyarázni, de inspirál. Mintha fel-
korom, sem az anyagiak miatt nem jöhetett szá- gyorsította volna a gondolkodásomat is. Kitágí-
mításba. Elõször egy nyugdíjas klubra gondol- totta a világot, amely már kezdett beszûkülni.
tam, de amikor megtudtam, hogya könyvtárban Nagyon fontossá vált számomra.
van erre lehetõség, nem is kerestem tovább. -Remélem, még nagyon sokáig élvezi majd

-Tudom, hogy sok nehézséggel találják szem- ezt az új kommunikációs lehetõséget, és köszö-
be magukat azok, akik a számítógéppel ismer- nöm a beszélgetést.
kednek. Mi volt a legnehezebb? Láttam, hogy Takács Anna
többen elbizonytalanodnak az egér kezelésénél. József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya
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