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Ezzel pedig már lehet valamit kezdeni! Megindult a szervezés, inkább a vidéki tagtár-
Ha a Könyvtári Levelezö/lap szerkesztõinek saink jelentkeztek. Fátrai Márti meleg szeretettel

elnyeri tetszését "elöadásom" e töprengös válto- fcgadta a "tanulókat" a megyei könYvtárban, és
zata, akkor a legközelebbi alkalommal a WinISIS Tvarosekné Panni jelnyelvi tolmácsolásával meg-
könyvtáronkbeli alkalmazásáról ejtek pár sort. indult az elméleti oktatá". Márti a számítógép ke-
Persze, ha nem untatok vele senkit... zelésével ismertette meg a tanulókat, hiszen voltak

Takáts Béla köztük, akik még soha nem próbálkoztak a hasz-
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei nálatával. Az elsö hat órában az elmélettel foglal-

Verseghy Ferenc Könyvtár koztak, majd akkor váltak különösen érdeklödõvé,
amikor már feladatokat kaptak és önállóan kellett
gyakorolniuk. Az e-mail címek jelentették talán a
legnagyobb élményt. Mind a tízen mókás levele-
ket, képeket küldtek egymásnak.

Egy pihentetõ Balatoni nyaralás után folytat-
ták a "komoly" tanulást. Nem sejtették, hogy
milyen kemény feladatot kapnak, az interneten

. J ' f A .kellett kibogarászniuk a megjelölt témákat és e-
N etsull a ozse ttlIa mailben válaszolniuk a feltett kérdésekre. Ké-

Megyei Könyvtárban söbb már táv házi feladatot is kaptak, a szerve-
zetböl küldték el a leckét a JAMK-nak.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsé- Ma már mindannyian könnyebben tudnak
ge (SINOSZ) megyei szervezetének tatabányai megfelelö információkhoz hozzájutni a könyv-
klubtagjai nem pihentek a nyár folyamán. A Jó- tárban vagy bárhol, ahol internetemi lehet. Kö-
zsef Attila Megyei Könyvtár (JAMK) munkatár- szönet érte Fátrai Mártinak és a József Attila
sa, Fátrai Márta még a nyár elején felkereste Megyei Könyvtár vezetöinek.
szervezetünk megyei titkárát, Tvarosekné Pan- Tvarosek Józsefné,
nit. Beszámolt arról, hogy a József Attila Me- a SINOSZ megyei szervezetének titkára
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