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a tudomány, a technika robbanásszerû fejlõdésé-
vel, a számítógépek gyors elterjedésével, az
internet megjelenésével olyan csábításnak tettük
ki az ifjú nemzedéket, amelynek mi, felnõttek is
nehezen tudunk ellenállni. Így aztán magam sem
tiltanám ezt a magával ragadó világot, hanem
egyetértek Kadelka Lászlóval, a Terasz címû
internetes portál ügyvezetõ igazgatójával, aki ezt
vallja: „Az internet, ha jól használjuk, óriási lehe-
tõség a kultúra és az értékek terjesztésére. Mi
szeretnénk egy olyan generációt felnevelni, amely
tisztában van az értékekkel. Fontos, hogy a fiatal
generációk az interneten valódi kultúrával talál-
kozzanak.”

E gondolatok jegyében tettünk virtuális sétát a
Csodaceruza címû internetes gyermeklap oldala-
in, könyvajánlásokat és a gyermekirodalom szer-
zõinek életét böngészve, ellátogattunk gyermek-
könyvtárak interaktív gyermekoldalaira, mint
amilyen a tiszaújvárosi vagy a kecskeméti, meg-
oldottuk a Kiskobak keresztrejtvényét, végigbön-
gésztük a meselapot, képzeletbeli sétát tettünk az
Egyszervolt gyermekoldal pompázatos meserét-
jén. Nem is tudtunk innen addig szabadulni, míg
fel nem fedeztük, milyen tartalom rejlik az egyes
mesefigurák mögött. Az alsó tagozatosok elbû-
völve figyelték az animációkat, a színészek me-
sefelolvasásait, hallgatták az óvodások dalait,
mondókáit. Az Olvasni jó oldalon keresztül pe-
dig belépést nyertünk a digitális könyvtárak vilá-
gába. Kalandozásunkat a Minimaxnet oldalon
fejeztük be, ahol a rajzfilmkészítõ program segít-
ségével elkészítettük saját rajzfilmünket.

Ezzel még nem ért véget a gyermekprogram.
Az internetes kalandozást kérdéssor, minivetél-
kedõ követte, ahol a gyerekek számot adtak ar-
ról, mennyire figyeltek. A korábban felkeresett
oldalakat kellett elõhívniuk, konkrét keresést vég-
rehajtva. A sikeres megoldásokat tollakkal, édes-
séggel, matricákkal, lufikkal jutalmaztuk. Befeje-
zésként fél órát szabadon szörfözhettek a neten, s
örömmel tapasztaltam, hogyan sokan újra bön-
gészni kezdték az újonnan megismert meseolda-
lakat. Még önkéntes segítõtársaim is akadtak: az
egyik elõadás után odajött hozzám két kislány s
kért még a meseoldalak címét tartalmazó kis
emlékeztetõkártyákból, hogy osztálytársainak is
vihessen belõle.

Egy másik alkalommal búcsúzáskor megkér-
dezték a gyerekek, mikor jöhetnek újra netezni.
Elmondtam, hogy hozzánk elsõsorban felnõttek

járnak internetezni, de ha legközelebb hasonló
programot szervezünk, gondolok majd rájuk. Mire
az egyik kisfiú csípõre vágott kézzel és gyermeki
természetességgel felkiáltott: „Hát gondoljon is!”

A második héten a fiesta keretein belül indít-
juk az utolsó kurzusát annak az internethasználati
tanfolyamsorozatnak, melyet még 2001-ben a
Széchenyi-terv keretében nyert gépeinken kezd-
tünk. Akkor száz látogatót kellett húszórás
nettanfolyamainkon képeznünk, de az érdeklõdés
olyan nagy volt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap-
program pályázatainak segítségével folytattuk to-
vább e tevékenységünket. Már a háromszázötve-
net is meghaladta itt végzett tanulóink száma, és
tervezzük egy õszi tanfolyam indítását. A részt-
vevõk igényeihez igazodva tanfolyamunk kizáró-
lag felhasználói szinten kívánja a számítógépes
ismereteket elsajátíttatni. A képzés tematikáját is
ennek megfelelõen állítottuk össze. A tanfolyam
során a gyakorlati ismeretekre helyezzük a fõ
hangsúlyt, a legfontosabbnak a közös gyakorlást
és a megtanult ismeretek készségszintû elmélyíté-
sét, rögzítését tartjuk.

Szerda délután filmbejátszásokkal színesített
elõadást tart az egri fõiskola docense, dr. Komenczi

Bertalan A háló szövése – az internet kifejleszté-
sének szellemi háttere címmel, ahol bevezet min-
ket az információs-kommunikációs technológia
fejlõdésének történetébe az internet kialakulásáig.
Ezt követõen kerül sor Net-kvíz játékunk és az
Euronet-totó helyezettjeinek jutalmazására. Ez
utóbbi feleletválasztásos formában összeállított
feladatlap az Európai Unióról és az internet-
használatról, melyet e-mailben lehet beküldeni a
fiesta ideje alatt.

S ha már a mesék világában kezdtem prog-
rambemutatónkat, itt is szeretném befejezni: Itt a
vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!

II. János Pál pápára
emlékezik az ELTE
Egyetemi Könyvtár

Pápai pecsétekkel és iratokkal bõvült a Mohács
elõtti oklevelek kiállítása, amelynek helyszíne a
Budapest V., Ferenciek tere 6. alatt az Egyetemi
Könyvtár I. emeleti díszterme. A kiállítás május
20-ig hétköznapokon 10-tõl 18 óráig látogatható
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Az Egyetemi
Könyvtár gyûjtemé-
nyében már a XIII.
századból találhatók
pápai iratok és függõ-
pecsétek. A kiállításon
III. Miklós pápa, IV.

Miklós pápa, VIII. Bonifác pápa, VI. Kelemen
pápa, VI. Ince pápa, XI. Gergely pápa parancso-
lataiból, kiváltságleveleibõl láthatnak válogatást az
érdeklõdõk. A kollekció különleges értékét adják
az okleveleken található eredeti pápai aláírások
és pecsétek. A legrégebbi irat III. Miklós pápa
megerõsítõ oklevele (1280), mellyel Pest város-
vámjáról szóló privilégiumát átengedi a Duna
szigeti Szûz Mária monostornak.

A pápa állandó képviselõjét egy adott ország-
ban nunciusnak hívják, eseti küldöttét pedig legá-
tusnak. Ezen oklevelekbõl is látható néhány da-
rab. Az egyházi oklevelek jellegzetes ovális vagy
cipó alakú pecséttel voltak ellátva.

Az Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár
közel háromszáz darabból álló Árpád kori és XIV–
XVI. században keletkezett középkori oklevelei-
bõl összeállított kiállítás márciusban nyílt.

Magyarország legrégebbi egyetemén az egye-
temi közgyûjtemények, a közel 450 éves Egyete-
mi Könyvtár és a nemsokára 50 éves Egyetemi
Levéltár olyan értékes dokumentumokat õriznek,
amelyek a nemzeti kulturális örökség kiemelt ér-
tékét jelentik.

A kiállítás anyagát dr. Szögi László válogatta.

Négy szín, két kiállítás,
egy helyszín

Kovács Eszter – Hétköznapok a tudatalattiban és
Máhr Péter – Tusrajzok címmel kettõs kiállítás nyílt
április 11-én az Egyetemi Könyvtár aulájában.

Helyszín: Budapest V., Ferenciek tere 6.,
Egyetemi Könyvtár földszint, aula. Megtekinthe-
tõ: 2005. május 6-áig.

Kovács Eszter nem tekinti magát profi grafi-
kusnak, kedvelt területe az animációk készítése.
Hétköznapok a tudatalattiban címû sorozata egy
novelláskötet illusztrációiból áll, tollal és színes
ceruzával készült grafikákat, valamint akvarelle-
ket sorakoztat fel.

Máhr Péter mûvészeti képzésben nem vett
részt, Szalay Lajos Genezis címû munkájának

hatására – autodi-
dakta módon –
négy éve foglalko-
zik képek készíté-
sével. Tusrajzok
címû kiállítása fe-
kete-fehér tusraj-
zokon emberi ala-
kokat ábrázol. A
képek közötti
összefüggést az
expresszionizmus
irányába mutató, a
különbözõ érzelmi
állapotokat nyers, lendületes tollvonásokkal be-
mutató ábrázolásmód teremti meg.

Az Egyetemi Könyvtár 2005-ben húsz alkotó-
nak biztosít ingyenesen lehetõséget munkáinak be-
mutatására. Négyhetes váltásokkal december vé-
géig számos képzõmûvészeti stílusban készült
alkotást láthatnak az érdeklõdõk, az extrémebb
számítógépes grafika és a klasszikus olajfestmény
egyaránt megtalálható lesz az Egyetemi Könyv-
tár kiállítás-sorozatában. A kiállítások megrende-
zését Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V.
kerületi Önkormányzat támogatta.

Minden kiállítás ingyenesen látogatható.
Bõvebb információ: ELTE Egyetemi Könyv-

tár szervezési és titkársági osztály. Mail:
dtoth_peter@ludens.elte.hu. Tel: (1) 411-6500/
3419. Fax: (1) 411-6737

Kitüntetések

Március 15. alkalmából a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszttel tüntették ki Praznovszky

Mihályt, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igaz-
gatóját (irodalomtudományi munkásságáért) és
Villangó Istvánt, az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeum nyugalmazott címzetes igazgató-
ját. Mindkettõjüknek gratulálunk!
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