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oktatók, a könyvtárak és az e-Learning (vagy to-
vábbképzõ központok) együttes munkája lehet a
megoldás.

– Lehetõség szerint tavasszal körvonalazódik
egy ilyen hármas – remélhetõleg országos – össze-
jövetel.

– A digitális tartalmakat feltáró központok nem
csak intézményiek, hanem tudományterületiek is
lehetnek. Ezek hogyan szervezõdjenek?

A gondolatokból látszik, hogy sok még a meg-
válaszolandó kérdés. Meg kell õket mihamarabb
érdemben válaszolnunk, hogy tovább léphessünk,
és a létrejövõ adattárak egymást támogatva fej-
lõdhessenek intézményeik és a nagyobb közös-
ség javára.

Burmeister Erzsébet

Könyvtár
az -en
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárnak*
2007. január 2-án 6960 ismerõse volt az iWiW
közösségi portálon. A szolgáltatásba – ahogy
látom – egyre több társintézményünk kapcsoló-
dik be, ezért elsõsorban azoknak szeretném el-
mesélni iWiW-es létünk eddigi történetét, akik
erre még nem szánták rá magukat.

2006. augusztus 23-án érkezett meghívó in-
tézményünk számára – gyengéd rábeszélés után
egyik munkatársunk áldozta fel meghívóját a
nagy cél érdekében... Az elsõ feladat – alapada-
taink megadása – nem kis fejtörést okozott, vé-
gül így sikerült:

Születési név: VÁROSI KÖNYVTÁR (No, ezt nem
volt nehéz eldönteni, alapító okiratunk szerint ez
az intézmény a jogelõdünk.)

iWiW város, ország: SZOLNOK, MAGYARORSZÁG

(Egyértelmû...)
Nem: NÕ (Hát igen... A választást – elsõsor-

ban – kétségtelenül az udvariasság vezérelte...
és az, hogy az intézményben elsõsorban nõk
dolgoznak. És az is – bár ezt kissé félve írom le
–, hogy a zaklatás, és az erõszak áldozatai is
elsõsorban nõk. S ki tudná összeszámolni, hány-
szor akarták/tudták megerõszakolni e nagy múl-
tú intézményt, intézménytípust...)

Családi állapot: KAPCSOLATBAN (Természete-
sen! Minél többen!)

Életkor: 72 (Nõként ezt bevallani kétségtele-
nül kellemetlen, de ha valakinek a jogelõdjét
1934-ben alapították, legyen rá büszke.)

Magamról: KEDDTÕL PÉNTEKIG 10.00 ÉS 18.00,
SZOMBATON 8.00 ÉS 13.00 ÓRA KÖZÖTT VÁROM

LÁTOGATÓIMAT.
A LEGJOBB TUDÁSOM SZERINT IGYEKSZEM SZOL-

GÁLNI SZOLNOK VÁROS ÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

MEGYE OLVASÓKÖZÖNSÉGÉT.
SZERETNÉM, HA MINÉL TÖBB SZOLNOKI MEGISMER-

NÉ ÉS IGÉNYBE VENNÉ SZOLGÁLTATÁSAIMAT. EZÉRT

PRÓBÁLOK MINDEN VÁROSBELI REGISZTRÁLTAT ISME-
RÕSKÉNT BEJELÖLNI ÉS MAGAMHOZ CSALOGATNI. (A
kompromisszumok tükrözõdnek e leírásban... és
veszélyes vizekre is hajóztunk. Az elsõ problé-
mát ismét a nemválasztás okozza: nõként ma-
gamhoz csalogatni, sõt a szolgáltatásokért díjat
kérni... O tempora, o mores!)

Anyanyelv: MAGYAR

Beszélt nyelvek: MAGYAR, ANGOL, FRANCIA

(Dolgozóink nyelvvizsgái szerint. Az eszperan-

tóról elfeledkeztem... Direkt!)
Születésnap: 1934. NOVEMBER 11. (A króni-

kák szerint ekkor nyitotta meg kapuit a Szolnok
Városi Könyvtár.)

Állatok: SZERENCSÉRE NINCSENEK :-) (No
comment...)

Ezt csinálom, mikor dolgozom: INFORMÁLOK,
TÁJÉKOZTATOK, SZÓRAKOZTATOK, KÖLCSÖNZÖK. (S
mi mindent még! Stratégiai és cselekvési terv-
írás! Teljesítménymérés! – Persze a rovat nem
arra való, hogy szánalmat keltsünk.)

Ezt csinálom, mikor nem dolgozom: KÉSZÜ-
LÖK ARRA, HOGY MINÉL JOBBAN DOLGOZHASSAK. (A
háttérmunka ;-)

AJÁNLOM HONLAPOMON KERESZTÜL ELÉRHETÕ

SZOLGÁLTATÁSAIMAT.
Az elérhetõségnek és a weboldal címének

beírása nem okozott gondot. (A könnyebb eliga-
zodás végett készítettünk a könyvtárnak egy
gmailes címet.)

Az iskolai végzettség mezõ végül üresen
maradt. Ki tudná felsorolni...

A közönségszervezés fázisában a szolgálta-
tás „keresés” funkciójával valamennyi szolno-
ki illetõségû iWiW-tagot lekerestük és isme-
rõsként jelöltük be. Mivel a rendszer e nagy
tömegû adatot nem bírta kezelni, ezt életkori
szûkítéssel tettük meg (így persze kimaradtak
azok, akik ezt az adatukat nem tették nyilvá-
nossá). Augusztus végéig így összesen 6615

* Új nevén: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy
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szolnoki iWiW-tagot szólítottunk meg, akik
közül eddig 716-an (10,82%) merték azt írni,
hogy nem ismernek minket. 222-en még nem
jeleztek vissza, szereztünk azonban 5677 meg-

szólítható ismerõst! A pozitív hozzáállást igye-
keztünk jutalmazni is. Minden ötszázadik is-
merõsként való bejelölést teljes körû könyvtá-
ri beíratkozással jutalmaztunk és jutalmazunk
a továbbiakban is.

Az ismerõsgyûjtés ezután „önjáróvá” vált. Míg
augusztus-szeptemberben 393-an, októberben
230-an, novemberben 370-en, decemberben 267-
en, januárban eddig nyolcan jelöltek meg isme-
rõsként. (Ha valaki veszi a fáradságot és össze-
adja a számokat, látja: tizenöt ismerõs még hiány-
zik. „Õk” azok – többségükben könyvtárak –, aki-
ket az eltelt idõben mi hívtunk ismerõseink közé.)

Most tehát összesen 6960 ismerõsünk van, s
reméljük, számuk tovább növekszik 2007-ben.
Életkor alapján:

14–20 2247 32,28%
21–30 3083 44,30%
31–40 811 11,65%
41–50 267 3,84%
51–60 123 1,77%
61–70 8 0,11%
71– 27 0,39%
ismeretlen 394 5,66%

(A statisztikára persze nem szabad „mérget
venni” – a rendszer tizennégy év alattiakat nem
kezel, a hetven éven felüliek találatának sorát
pedig egy ifjú hölgy arcképe kezdi –, de meg
kell csinálni...)

Az iWiW segítségével ismerõseinkkel leve-
lezhetünk (egyszerre mindenkinek nem tudunk
levelet írni, ezt egyrészt könnyen lehetne
spamelésnek minõsíteni, másrészt „belehal” a
rendszer, ezt tehát fõleg válaszadásra használ-
hatjuk. Többen kértek már például könyvtárhasz-
nálati tanácsot, érkeztek kérdések a webes kata-
lógussal kapcsolatban, de a kedvencem az aláb-

bi, amit képként mutatok meg a hitelesség ked-
véért.

Programjainkat, rendezvényeinket, aktuális
híreinket a fentiek miatt elsõsorban az üzenõfalra
írjuk ki, hosszabb „közleményeinket” (pl. havi
hírlevelünk anyagát) a Verseghy Könyvtár fó-
rumban (mottója: „Minden olvasónak olyan

könyvtára van, amilyet megérdemel”) tesszük
közzé.

Összességében – úgy gondolom – hasznos
„játéknak” minõsíthetõ a kapcsolatkeresés e for-
mája. Azt persze csak remélni lehet, hogy a vir-
tuális ismerõsök elõbb-utóbb személyesen is
megjelennek a könyvtárban, de a küszöbfélelem
leküzdésében talán segít az on-line elõjáték.

Takáts Béla

VII. Unoka-Nagyszülõ
Informatikai Verseny

November 26-án újra együtt versenyeztek, ját-
szottak a nagyszülõk és az unokák az Infor-
matikai Érdekegyeztetõ Forum (Inforum) szer-
vezésében megrendezett, immár hetedik Uno-
ka–Nagyszülõ Informatikai Versenyen. A fel-
fokozott érdeklõdésre való tekintettel a ma-
gyar informatikai szakma ernyõszervezete eb-
ben az évben negyedszer rendezte meg ezt a
versenyt.

Az Inforum célja az információs társadalom
kialakítása, az informatikai felhasználók érdek-
védelme és a digitális szakadék áthidalása Ma-
gyarországon. Ezek megvalósításának egyik esz-
köze az Unoka–Nagyszülõ Informatikai Verseny,
amelyet 2003 óta rendez meg. Az Inforum szerint
változnia kell az idõsebb emberekrõl alkotott társa-
dalmi nézetnek, mert változik az idõsek társadalmi
önképe is. Az a negatív beállítódás, hogy az idõ-
sek, a nagyszülõk generációjának zöme elesettek-
bõl áll és problémáik kezelése megoldható a nyug-

díj, a szociális, vagy a
gyógyszerár-kérdés
„rendezésével” már nem
tartható tovább. A cél
kettõs: az idõsebb gene-
rációk megnyerése az
információs társadalom
számára, s ezáltal élet-
minõségük szinten tar-
tása és  emelése.


