
A digitális írástudás ma már sokunk életé-
nek szerves része. A tizen- és huszonévesek
között általánosnak mondható a rendszeres
internethasználat, az ötvenen túliak esetében
viszont még ritkaságszámba megy, ha valaki
számítógép-, illetve internethasználó.

A kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi
Könyvtár fontos feladatának tekinti az infor-
matikai eszközöket nem ismerõ hátrányos
helyzetûek (kiemelten az idõs korosztály és
a munkanélküliek) körében a digitális írás-
tudás terjesztését és ezáltal életminõségük
javítását.

Könyvtárunk 1998 októbere óta biztosít-
ja az internet-hozzáférést olvasói számára.
A használók képzésébe 2002-ben kapcsoló-
dott be az intézmény, amikor a Miniszterel-
nöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossá-
gi Hivatala által meghirdetett Széchenyi
Terv pályázaton hat számítógépet nyert el, s
új szolgáltatásként alapfokú internethasz-
nálati tanfolyamok indítását is vállalta. Tan-
folyamainkkal elsõsorban azoknak a felnõt-
teknek – oktatási intézmények dolgozóinak
– kívántunk segítséget nyújtani, akik egyál-
talán nem tudták elsajátítani a digitális írás-
tudás alapvetõ ismereteit, de igényük volt
erre. 2002–2003-ban hatvan fõt vezettünk
be alapfokon a számítógépek és az internet
világába.

Az ezt követõ években is folyamatosan
törekedett könyvtárunk arra, hogy segítse a
kezdeti lépések megtételében az érdeklõdõ-
ket. Szervezett keretek között évente tíz–
húsz fõ képzésére került sor, fõként az In-
ternet Fiesta programjaihoz kapcsolódva.

2009. június 22-én a TIOP-1.2.3-08/0053
Könyvtári szolgáltatások összehangolt inf-
rastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Ex-
pressz” Tudástárfejlesztés Kiskunfélegyhá-
zán és térségében címû pályázat megvalósí-
tása keretében kezdõdtek az Ismerkedés az
internettel – 15 órás számítógép- és inter-
nethasználati oktatás foglalkozásai kezdõk-
nek. Nyolcvan fõ képzését tûztük ki célul
2010. június végéig.

A részvétel feltétele érvényes könyvtári
olvasójegy felmutatása, valamint részvételi
díj megfizetése volt, amelynek összegét
nyugdíjasok és munkanélküliek számára
1500 forintban, aktív keresõk számára 2500
forintban állapítottuk meg.

A foglalkozások a 2008-ban megújult
internetes részlegben zajlottak, amelyben ti-
zenkét korszerû, fejhallgatóval és webkame-
rával is felszerelt számítógép áll az interne-
tezõk rendelkezésére.

A csoportok idõbeosztása igazodott a je-
lentkezõk igényeihez: délelõtti és délutáni
idõpontokat is meghirdettünk.

A tizenöt óra során az internethasználat,
az elektronikus levelezés legalapvetõbb is-
mereteit, valamint a különbözõ keresési
technikákat sajátíthatták el az érdeklõdõk.

Az elsõ alkalommal a résztvevõk kitöl-
töttek egy jelentkezési lapot, amelyen rákér-
deztünk számítógépes ismereteik mélységé-
re (teljesen kezdõ számítógép-használó;
használt már számítógépet, az internetezést
szeretné megtanulni; meglévõ ismereteit
szeretné bõvíteni), valamint érdeklõdési kö-
rükre.

Az ismeretek könnyebb elsajátítása, gya-
korlása, valamint késõbbi feleleveníthetõsé-
ge érdekében összeállítottunk egy nyomta-
tott segédanyagot, amelyet a résztvevõk az
elsõ foglalkozás alkalmával vehettek át. Ek-
kor még kissé megilletõdötten közeledtek a
számítógépekhez, hamarosan viszont már
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a szünet idején is lelkesen dolgoztak. Fog-
lalkozásaink rendkívül jó hangulatban tel-
tek, hallgatóink egyre bátrabban használták
a gépeket, indultak önállóan felfedezõ útra a
világhálón. A könyvtár nyitvatartási idejé-
ben gyakorlási lehetõséget biztosítottunk
számukra, illetve a mai napig többen igény-
be veszik a könyvtár által nyújtott, rendkívül
kedvezményes internethasználati lehetõsé-
get is – otthoni számítógéppel és inter-
netkapcsolattal rendelkezõk és nem rendel-
kezõk egyaránt.

Utolsó alkalommal, zárásként egy, a ta-
nultak alapján összeállított feladatsort oldot-
tak meg hallgatóink, amivel azt kívántuk 
felmérni, mennyire érték el céljukat foglal-
kozásaink, milyen mélységben sikerült elsa-
játítaniuk az ismereteket. Ez alkalommal az
elektronikus bankolás rejtelmeibe is bete-
kintést nyerhettünk az egyik helyi bankfiók
munkatársainak segítségével.

Néhány statisztikai adat: összesen 83 fõ
vett részt internethasználati foglalkozásain-
kon, 24 férfi és 59 nõ. Életkoruk szerint 1 fõ
20 és 30 év közötti; 3 fõ 30 és 40 év közöt-
ti; 7 fõ 40 és 50 év közötti, 25 fõ 50 és 60 év
közötti; 39 fõ 60 és 70 év közötti; 8 fõ 70 év
feletti. A legidõsebb résztvevõ 78 éves, a
legfiatalabb 27 éves volt. Foglalkozás sze-
rint: 1 fõ gyesen lévõ, 1 fõ tanuló, 11 fõ 
keresõ (2 vállalkozó, 9 alkalmazott), 4 fõ
munkanélküli, 64 fõ nyugdíjas, 2 fõ rok-
kantnyugdíjas.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel az
oktatás tovább folytatódik az õsz folyamán,
a felmerült igények kielégítésére pedig hala-
dó képzés indítását is tervezzük, valamint
internetes klub szervezését többek érdeklõ-
désére számot tartó témákban.

Tanfolyamaink résztvevõinek vélemé-
nyét az utolsó alkalommal, záró feladatként,
e-mailben kértük ki. Végezetül álljon itt egy
válogatás ezekbõl a véleményekbõl:

„Nagyon szép és nagyon rövid idõ volt,
amit együtt tölthettünk, ám ez a kis idõ an-
nál tartalmasabb, ismeretekben gazdagabb
volt. Köszönet érte. További jó munkát, sok
sikert kívánok: Gitta néni” (60 éves nõ)

„Nagyon nagy várakozással kezdtem a
tanfolyamnak. A gyerekeimtõl már egy-két
dolgot ellestem, de nincs hozzám türelmük.

Most már én is odaülök egyedül is. Nagyon
jól éreztem magam a tanfolyam alatt! Remé-
lem, lesz haladó csoport is! Számítok rá,
minden körülmények közt szeretnék jönni.
Nekem ugyanígy délután 5 óra után lenne
jó. Nagyon sok sikert kívánok a munkájá-
ban, a magánéletben egyaránt. Köszönöm a
kedvességét, türelmét!” (41 éves nõ)

„Köszönöm mindenre kiterjedõ, alapos
elõadásait. Nagyon jól érthetõ magyarázatai
érthetõvé és könnyûvé tették az internet ér-
telmezését, lényegét, használhatóságát. Már
elõre nagy érdeklõdéssel várom az elkövet-
kezõ órák soron következõ anyagának meg-
ismerését, mosolygós, türelmes, nyugodt
együttlétét.” (64 éves nõ)

„Nagyon örülök, hogy az Önök és a tan-
folyam segítségével elsajátíthatom az e-mail
küldés és az internet alapjait.” (27 éves fér-
fi)

„Kedves Orsika, köszönjük szépen a ked-
vességét, türelmét, munkáját a »nagyinet«
tanításban, és »Gy« bá’ a további gyakorlá-
sok során is számít segítségére.” (66 éves
férfi)

„Örülök, hogy itt lehetek. Már eddig is
sokat tanultam.” (59 éves férfi)

„Köszönöm a segítséget, sajnos nagyon
nehezen tudom megtanulni, de igyekszem.”
(54 éves nõ)

„Orsi nagyon ügyes, én viszont nem.”
(58 éves nõ)

„A gyakorlás nehezen halad, sokat kell
még egerészni.” (73 éves férfi)

„Sajnálom, hogy kicsit döcögõsen megy
a levélírás. Jó lenne még sokat gyakorolni.
Kár, hogy hamarosan vége lesz a tanfolyam-
nak. Köszönjük szépen a sok segítséget. Üd-
vözlettel Marcsi” (60 éves nõ)

„Nagyon élvezem a tanfolyamot. Az is-
merõseimnek elmondtam, hogy milyen szu-
per könyvtárunk van. Remek elõadások van-
nak, és még internetezni is megtanítanak.
Üdvözlettel Anna” (69 éves nõ)

Segíteni kell tehát minden korosztályt, a
legidõsebbeket is, mert ugyan lehet élni az
internet nélkül, de érdemes-e lemondani
mindarról, amit nyújtani tud: többek között
a kapcsolattartás különbözõ formáiról, a
széles körû, gyors tájékozódásról, a színvo-
nalas kikapcsolódásról? ■
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