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Július 14-én Gö-
döllõre kirándultak
a találkozó részt-
vevõi. A városi
könyvtár és a kas-
tély megtekintése
után a Lázár Lo-
vasfarmon tett él-
ményszerû látoga-
tással zárult a fa-
kultatív program.

A világtalálko-
zó megrendezésé-
hez a Nemzeti Kul-
turális Örökség
Minisztériuma Köz-
gyûjteményi és
Közmûvelõdési He-
lyettes Államtit-
kársága, valamint Nemzetiségi és Etnikai
Kisebbségi Fõosztálya, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiuma, az
Illyés Közalapítvány, a Határon Túli Magyarok
Hivatala, a Fõvárosi Önkormányzat és az e-Cor-
vina Kft. nyújtott anyagi támogatást, a sikeres
lebonyolítás érdekében a rendezõ intézmények
is komoly szakmai, anyagi, emberi erõfeszítése-
ket tettek.

A résztvevõket az emlékek megõrzésében
remélhetõleg segíti majd a tartalmas konferen-
cia-csomag, benne a Kõnig Róbert grafikusmû-
vész által tervezett emblémával ellátott tájékoz-
tató és ajándékkiadványokkal, valamint az egyéb
támogatóktól kapott könyvekkel (Balassi Bálint
Intézet, Gazdasági Minisztérium, Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem), a Könyv, Könyvtár,

Könyvtáros címû folyóirat – erre az alkalomra
összeállított – tematikus számával.

Az európaiság-magyarság gondolat jegyében
megtartott három-, illetve négynapos együttlét
emberi kapcsolatokat erõsítõ, szakmai ismerete-
ket gyarapító, eseményekben gazdag találkozó
volt.

2008-ban ismét találkozunk!
Cselényi Imre

Nagyik és unokák
a digitális könyvtárban

Programok és tapasztalatok két
korosztály számítógép-használati
és internetezési szokásainak
vizsgálatakor

Együttmûködés és célok

2003 szeptemberében közvetve a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtárral (FSZEK – http://www. fszek.hu)
és közvetlenül a Budapesti Mûvelõdési Központtal
(BMK – http://www. bmknet.hu) együttmûködve
elindított a Neumann Könyvtár egy olyan prog-
ramsorozatot, melynek keretén belül két korosz-
tály igényeinek kielégítését és felkeltését célozta
meg. A nyugdíjasok és a gyerekek számára szer-
veztünk programokat.

A két korosztállyal két különbözõ célunk volt:
a senior korosztály számára valami pluszt akartunk
hozzáadni ahhoz a tanfolyamhoz, amit a FSZEK
és a BMK szervezett. A Kattints rá, Nagyi! néven
ismertté vált tanfolyam számítógépes alapismere-
tek elsajátítására indult a Mûvelõdési Központban
– és számunkra viszonylag kényelmes megoldás-
nak tûnt a tanfolyamhoz csatlakozni. Praktikus is
már mûködõ, bejáratott programokhoz kapcsolód-
ni valami újnak a bevezetése elõtt, mivel így biz-
tosítva van a közönség, többnyire tisztázott, hogy

(A Nagyik és unokák  a digitális könyvtárban
c. írás elhangzott a könyvtárosok 2004. évi
vándorgyûlésén, Miskolcon.

Vándorgyûlési beszámolónkat szeptemberi
számunkban olvashatják. – A szerk.)
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milyen elõzetes ismeretekkel rendelkeznek a részt-
vevõk, és tanfolyami csoportok esetében már léte-
zik csoportkohézió. Ez utóbbinak köszönhetõen na-
gyon kicsi a csoportok tagjainak a lemorzsolódása,
számon tartják egymást, keresik a másikat. Célunk
volt még, hogy olyan forrásból, olyan szakembe-
rek segítségével ismerjék meg szolgáltatásainkat,
akik leginkább ismerik, akiktõl azonnal, bármit meg
lehet kérdezni az adott oldalakkal kapcsolatban,
valamint szerettük volna, ha a megismerés folya-
mata nem bemutató vagy elõadás formájában zaj-
lik, hanem közvetlen hangulatú párbeszéd módjá-
ra. Fontos volt az is számunkra, hogy tapasztalato-
kat gyûjtsünk az internetezési szokásokról, arról,
hogy a már meglévõ honlapjainkat miként hasz-
nálják, milyen kritikát fogalmaznak meg. Fejlesz-
tések tervezésekor sokat jelent, ha a tervezõk lát-
ják, hogy célközönségük egy része hogyan „nyúl
hozzá” a szolgáltatásban lévõ honlaphoz, mit hol
keres, látja-e a találatokat, eligazodik-e a felnyíló
oldalak között, melyik formátumot szereti jobban,
milyen felbontásra és böngészõre érdemes optima-
lizálni stb.

A bevezetés és maga a program

A Nagyszülõk vendégségben a Neumann-ház-

ban címet viselõ program elõtt lehetõségünk volt
két alkalommal beharangozó programokat, elõadá-
sokat tartani a BMK-ban: szeptember 20-án évad-
nyitó hétvégét (http://www.neumann-haz.hu/album/
kattintsranagyi/) szerveztek, ahol szülõknek, gye-
rekeknek és nagyszülõknek vegyesen számítógép
elõtt mutattuk be a szolgáltatásainkat. Már ez alka-
lommal tájékoztattuk az érdeklõdõket a novemberi
nagyi-programról, valamint a gyerekeknek szerve-
zett, több fordulós rajzpályázatunkról. A második
alkalom szeptember végére esett, amikor szintén a
BMK szervezésében megtartották a Folytassa,

Nagyi! (http://www.neumann-haz.hu/album/
folytassanagyi/) országos találkozót. Ekkor félna-
pos elõadássorozat keretében mutatkoztunk be a
találkozó résztvevõinek.

Mikor aztán az októberben elkezdett Kattints

rá, Nagyi! tanfolyam hallgatói befejezték a ta-
nulást és levizsgáztak, november elsõ hetében
(3-án, 4-én és 5-én) megtartottuk a három cso-
portnak a ráadás foglalkozást (http://www.
neumann-haz.hu/album/nagyi-eloadas/). Nem
elõadást, nem bemutatót, hanem foglalkozást az
oktatótermünkben. Éppen azért foglalkozást, mert

tisztában voltunk vele már a tervezgetés idõsza-
kában, hogy egy frissen megszerzett tudás birto-
kában barangolni az interneten nem könnyû, még
akkor sem, ha csak egy intézmény szolgáltatása-
ival szeretnénk megismertetni vendégeinket.
Hiszen ennél a korosztálynál olyan fizikális prob-
lémák is adódnak, mint például a monitor, az
egér beállítása, a kattintás – és ehhez hozzáadód-
tak szolgáltatásaink logikai, strukturális felépíté-
sének, összekapcsolódásának megértési nehéz-
ségei. A monitorokat 800*600-asra kellett állíta-
nunk, ügyelnünk kellett arra, hogy a képernyõ-
kímélõk ne túl hamar kapcsoljanak be, hogy az
egérmutatók normál beállításúak legyenek, és a
sebességük se legyen túl gyors.

Komoly elõkészületek elõzték meg ezt a három
napot. Tesztet készítettünk vendégeinknek a
WebKat.hu katalógusunkról, hogy ezzel és a sze-
mélyes megfigyelésekkel tapasztalatokat gyûjtsünk
a szolgáltatás oldalainak használatáról. A három
napra három különbözõ csapatot állítottunk össze
kollégáink közül, akik a foglalkozásokat tartották.
Nem akartuk ugyanis teljesen leterhelni egyes kol-
légáinkat és ezzel három napra kivonni õket a szak-
mai munkából, illetve meg akartuk adni a lehetõ-
séget azoknak a munkatársainknak is, akik csak
ritkán adnak elõ, ritkán tartanak bemutatót. Ennek
azért is volt jelentõsége, mert nincs fõállású oktató,
népszerûsítésért felelõs munkatársunk, viszont sok
a pedagógus végzettségû és lelkes kolléga. Ma-
gunk tanultuk meg, hogyan kell ezt a mûfajt gya-
korolni. Nem volt könnyû, mivel azt szoktuk meg,
hogy szakmabelieknek magyarázunk – ebben az
esetben azonban nagyon kellett ügyelnünk arra,
hogy milyen terminológiát, milyen hasonlatokat
alkalmazunk. El kellett felejtenünk azt a szakzsar-
gont, amit egymás közt használunk.

A vendégeink

A csoportok hat-hat és kilenc fõbõl álltak, össze-
sen kilenc kollégánk foglalkozott vendégeinkkel a
három nap alatt. Foglalkozásukat tekintve (termé-
szetesen a nyugdíj elõttit) mérnökök, mûszaki ke-
reskedõk, adminisztratív munkatársak, mûszaki
fõtanácsos, orvos, energetikus, reálértelmiségiek
(fizikus, vegyészmérnök), könyvtárosok, színmû-
vész, népmûvelõ, középiskolai tanár – vagyis jó-
részt értelmiségiek voltak jelen. A résztvevõk át-
lagéletkora 67 év, a 21-bõl 14 nõ és 7 férfi, a
legfiatalabb egy 54, a legidõsebb egy 79 éves nõ



16  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. augusztus

volt. A foglalkozásokat tartó kollégák átlagéletko-
ra 34 év volt. Ez utóbbi tény nem feltétlenül vál-
hatott volna elõnyünkre, ha elõre nem készülünk
fel – ugyanis tudtuk, hogy fiatal szakemberek szá-
jából hallani valami olyasmirõl, amihez a hallgató-
ság nem vagy csak minimálisan ért, nem mindig
megnyerõ. Egy teljesen új világba kellett bevezet-
nünk csoportjainkat. Ilyenkor szó szerint el kell
bûvölni, el kell csábítani a hallgatóságot, hogy az
ellenérzések, félelmek megszûnjenek és feloldód-
janak. A csoportok tagjai valamennyien egy hu-
szonöt órás, vizsgával lezárt számítástechnikai tan-
folyamon vettek részt, ezután került sor a két-há-
rom órásra tervezett foglalkozásokra. A foglalko-
zások idõtartamát rendkívül nehéz volt betartaniuk
a kollégáknak, mivel lassan tudták csak a terminá-
lokon követni a hallgatók az elõadót, gyakran elka-
landoztak, nehezen kezelték az egeret, és a több
böngészõ ablak közötti navigálás megnehezítette
számukra a megértést. Gyakran kértek is segítséget
a többi kollégánktól. A foglalkozás közben és utá-
na is, a kötetlen beszélgetés során, a szolgáltatása-
ink, az anyagaink, a tartalom értékét és a használat,
a struktúra nehézségét hangsúlyozták.

Tapasztalatok

Közvetlenül szerzett tapasztalatok:
– Az idõsebb korosztály az elsõ alkalommal
nehézkesen használja az oldalainkat.
– Segítség nélkül csak kevesen boldogulnak.
– A nyitó oldalunkon nem találják a mail-
címünket, a hírlevelet, a szolgáltatásokra nehe-
zen kattintanak rá.
– A WebKat.hu nyitó oldaláról hiányolják a ke-
resõmezõt; nem veszik észre, ha lefutott a kere-
sés és megjelent, hogy hány találatuk van, nem
elég szembetûnõ számukra a találat és az, hogy
onnan tovább kellene lépni – fölöslegesnek tar-
tották a keresés elindítása után a keresés ered-
ményét közlõ oldalt, jobbnak tartanák, ha azon-
nal a találati lista jelenne meg.
– Nem jó kifejezésekkel fogalmaztuk meg a
WebKat.hu keresési módjait.
– Más keresõkhöz, keresõrobotokhoz hasonlít-
gatták a katalógust: „Úgy, mint a Google…?”
– A 800x600-as felbontás az ideális számukra.

A teszt és eredménye

A WebKat.hu tesztet a katalógus bemutatása
elõtt kezdtük el, hogy még a megismerés elõtti

benyomásokat tartalmazza. Általánosan az mond-
ható el, hogy többségében hozzányúlni sem tud-
tak a katalógushoz, csak segítséggel, irányított
kérdésekkel tudták a kereséseket megkezdeni. A
válaszokat végül a foglalkozás legvégén írták be
a tesztbe.

WebKat.hu teszteredmény:
– A vélemények szerint nagyon értékesek a
katalógus segítségével elérhetõ anyagok.
– A „Mire használná az oldalakat?” kérdésre
adott néhány válasz:

továbbképzésre,
fõleg írásos és képes dokumentumok utáni

kutatásra,
gyors információszerzésre, tájékoztatásra,
fõleg a fiatalok ismereteinek bõvítésére,
ismeretszerzésre, keresésre,
versolvasásra és hallgatásra, honlapok meg-

találására, ismeretbõvítésre,
szakmai és általános kérdések megválaszo-

lására,
újabb tudományos eredmények megismeré-

sére.
– „Hogyan boldogult a keresésekkel?”:

• 5 nem válaszolt,
• 1 „rosszul”,
• 6 „segítséggel”, „ha megmutatták”, „gyako-

rolni kell”,
• 3 közepesen,
• 6 jól.

– „Mit változtatna meg? Mit tart fölöslegesnek
és mit hiányol?”:

• „Húsznál több találat esetén jó lenne az oldal
aljáról biztosítani a TOVÁBB gombot” (könyv-
táros válasza),

• túl bonyolult a TÉMÁK szerinti keresés,
• a kereséshez jó lenne egy jegyzet.

Következtetések

A rendezvény nagyon sok energiát vett igénybe
a munkatársaktól még úgy is, hogy szándékosan
három-három egymástól független csoportot hoz-
tunk létre azért, hogy ne legyen szükség minden-
kire a három nap alatt. Komoly szervezést is igé-
nyelt a program, amire rendszeresen nincs kapaci-
tásunk. Vendégeink megerõsítették mindazt a kri-
tikát és észrevételt, amit már mi is megfogalmaz-
tunk magunkkal, az oldalainkkal szemben. A Web-
Kat.hu és a DIA keresõje a lakossági használat
tükrében inkább a könyvtáros szakmának készült –
túl bonyolult a széles közönség számára.
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Amennyiben a továbbiakban is akarunk ha-
sonló népszerûsítõ foglalkozásokat tartani, haté-
konyabbá válna a munkánk:
– ha elkülönülhetne a szakmai szervezés a prog-
ramkeret szervezésétõl, és ezt két együttmûködõ
személy végezné,
– ha más korosztályokat is megkeresnénk,
– ha „házhoz” mennénk – ugyanis így az idõtar-
tam szigorúbban tartható.

Maga a program nagyon hasznos volt számunk-
ra, családias légkörben zajlottak a foglalkozások.
Számtalan visszajelzést és elismerést kaptunk, a
késõbbi fejlesztéseket nagyban segítik ezek a ren-
dezvények. Fontos, hogy lássuk, miként használ-
ják a laikusok az oldalainkat, hol bizonytalanod-
nak el – de arra nagyon kell ügyelnünk, hogy ki-
sebb terhet jelentsen a munkatársaknak.

A megszerzett tapasztalatainkat már 2003
végén felhasználtuk a tématérképes fejlesztésünk
során, majd 2004-ben szintén, mikor a Neumann-
ház honlapja átalakításának tervezésébe, pályáz-
tatásba kezdtünk. Az utóbbi eredményét várha-
tóan az év végére már be is tudjuk mutatni.

Célok a gyerekeknek szervezett
programokkal

Az Olvasni jó! (http://www.olvasnijo.hu) hon-
lapunknak már a tervezésekor úgy gondoltuk,
hogy az oldalakat nemcsak grafikusok által ké-
szített munkákkal, hanem gyermekrajzokkal is
fogjuk illusztrálni. A magyar mûvek illusztráci-
óinak elkészítésére 2003 szeptemberében írtunk
ki elõször pályázatot – ma már az ötödik fordu-
lónál tartunk. A gyermekrajzok elhelyezésével
dinamikus interaktivitást szándékoztunk megva-
lósítani. Örömöt szerzünk azzal, ha a kicsik al-
kotásait az alkotók, barátok, szülõk, rokonok, osz-
tálytársak viszontláthatják – ez motiváló erõvel
is bír. A honlap így valóban nekik és róluk szól.

A rajzpályázattal további célunk az volt, ami a
honlap egészével: olvassanak a gyerekek. Ezt úgy
értük el, hogy (változtatva az elsõ fordulók gya-
korlatán) ünnepkörökhöz kapcsolt konkrét mûcí-
meket adtunk meg a kiírásban, és csak azokat a
rajzokat fogadtuk el és tekintettük „megfelelt”-nek,
amelyek az adott mû illusztrációi voltak. Ünnep-
köri illusztrációkat (pünkösd, húsvét, költészet nap-
ja, gyermeknap) mûvi motívumok nélkül azért nem
fogadunk el, mert egyrészt parttalanná válna a pá-
lyázat, másrészt kimaradna az olvasmányélmény.

A gyerekek rajzait, illusztrációit terveink sze-
rint nem csak az Olvasni jó!-hoz, hanem a Jeles

napokhoz is fel fogjuk használni – így be tudjuk
majd mutatni az ünnepkörökhöz, jeles napok-
hoz, évfordulókhoz, nemzetközi ünnepekhez ér-
kezett alkotásokat is.

Az elsõ négy fordulóban összesen 432 pályá-
zó vett részt (van, aki mind a négyben) 565 al-
kotással (néhányan többel is), melyek közül 413
felelt meg a kiírásnak, ezekbõl 47-et ítélt nyer-
tesnek a zsûri.

E programnál nem készítettünk semmiféle
felmérést, mert ennél a korosztálynál (3–12 éve-
sek) nem beszélhetünk kiforrott számítógép-hasz-
nálati szokásokról. Nem is az volt a szándékunk,
hogy kutassunk ilyen szokások után, sokkal in-
kább az, hogy már egészen kicsi korban arra
neveljük, motiváljuk a gyerekeket, hogy eszköz-
ként használják a gépet, hogy ne öncélú
számítógépezgetéssel töltsék az idejüket. Tehát
a célunk az olvasóvá nevelés, amihez a számító-
gép és az internet pusztán eszköz.

Kilépés az arctalanságból

Hogy valódi súlya legyen a közös munkának
és ne csak virtuálisan, illetve a leveleink és ér-
tesítéseink alkalmával találkozzanak velünk kis
munkatársaink, 2004. április 8-án kiállítást nyi-
tottunk az elsõ három forduló díjnyertes alkotá-
saiból az Örökmozgó Mozi Galériájában, ahová
meghívtuk a gyerekeket és kísérõiket is. Nem-
csak a megilletõdött kis kiállítóinknak, de ne-
künk is nagyon izgalmas volt a találkozás és a
papír alapú alkotások viszontlátása – immár a
falakon.

A megnyitó alkalmával átadtuk a harmadik
forduló nyerteseinek járó könyvjutalmakat, em-
léklapokat, és kiosztottuk az összes nyertes-
nek az Olvasni jó!-díjat, ami nem más, mint
az Olvasni jó! sünije marcipánból. A díj mel-
lett a szervezõk és az Örökmozgó ajándéka –
már nemcsak a díjnyerteseknek, hanem a mo-
zilátogató közönségnek is – az a néhány (a
kiállítás témájához összeválogatott) gyermek-
film, amit a kiállítás ideje alatt megtekinthet-
tek. A kiállítás harminc alkotása egy hétig volt
megtekinthetõ.

Ignéczi Lilla

könyvtár-informatikai osztályvezetõ
Neumann-ház


