e-könyvtár
Fókuszban az infokommunikáció
Online közvetítés Tatabánya és Békéscsaba között
✒ Szilassi Andrea

2014. október 18-án ötödször került sor
informatikai ismeretterjesztõ elõadás-sorozatunkra az Országos könyvtári napok
keretében. Az idei esemény azonban
többféle szempontból is rendhagyó módon alakult. Az önkormányzati választásokban érintett könyvtárak érdekében
változott a rendezvénysorozat idõpontja.
Ezzel a csúszással felborult elõzetes
megállapodásunk hat közül három elõadóval.
A változások nyomán a kezdeti koncepciót részben megtartva (ePolgár született. Visszatekintés a kezdetektõl napjainkig) visszatértünk korábbi jó hagyományainkhoz és közkedvelt elõadóinkhoz
(aktuális témák a világháló és a számítástechnika világából). Az infokommunikáció kiemelt szerepe pedig nem az elõadások témájában nyilvánult meg, hanem a
technikai lebonyolításban. Így került sor
internetes közvetítésre Békéscsaba és Tatabánya között, ami Vincze Andrea ötlete
volt. Elfoglaltsága miatt javasolta az
online közvetítést a Google által mûködtetett Hangouts videokonferencia-szolgáltatással, amely kilenc szereplõ bevonását teszi lehetõvé egyidejûleg. Mint
minden online közvetítésnek, ennek a sikere is túlnyomórészt a technikai adottságokon múlik: az internetkapcsolat sáv-
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szélessége, jó minõségû mikrofon –
mikroportos az ideális –, nagy felbontású
kamera.
A tatabányai helyszínen két kamerát
alkalmazott Török Csaba rendszerinformatikus, hogy egyfelõl biztosítsa az élõ
közvetítésnek megfelelõen a mozgóképátvitelt, másrészt rögzíteni is tudja jó minõségben az elhangzott elõadásokat.1
Elsõként Voit Pál tatabányai igazgató,
majd Rakonczás Szilvia békéscsabai
igazgató köszöntötte saját és egymás
vendégeit. A két helyszínen összesen ötvenhárom vendég gyûlt össze az öt órán
át tartó program elõadásaira. A rendezvényen óránként (két félórás elõadás után)
húszperces szünetet tartottunk annak érdekében, hogy lehetõséget adjunk a késõbb érkezõknek is zavarás nélkül csatlakozni a vendégekhez.

Rakonczás Szilvia köszöntõje Békéscsabáról Tatabányának
Fotó: Szilassi Andrea

A Békés Megyei Könyvtáron belül
mûködõ internetklub vezetõje Vincze
Andrea informatikus könyvtáros. Felkérésével kettõs célunk volt. Egyfelõl
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fontosnak tartottuk megismertetni kollégáinkkal klubja egyes tagjainak a helytörténeti feltárásban játszott aktív szerepét, illetve népszerûsíteni kívántuk a
BékésWiki ötletét, bemutatni megvalósulásának, mûködésének tapasztalatait.
Másfelõl újabb szervezeti kapcsolatot kívántunk megalapozni Budapest, Ajka és
Pécs után Békéscsaba és a tatabányai
NetNagyi klub között is. Elõadásának címe: Senior közösségek és az internet.
Szerepük, tevékenységük a könyvtárban.2

Vincze Andrea elõadása közben a békéscsabai helyszínen
Fotó: Nagy Levente

Szünet után Varjas Norbert következett, aki a gyõri Széchenyi István egyetem docense. Elõadása tudományos alapossággal, ugyanakkor közérthetõen
vázolta fel az információ-technológiai
forradalom fejlõdését a kezdetektõl napjainkig, a fõbb eseményekre koncentrálva. Elõadásában kitért a környezetbarát
technikai megoldásokra is, így például
láthattunk egy kurblival mûködtethetõ
laptopot. Elõadásának címe: A digitális
forradalom kora – A zenélõ kvarcóráktól
a zsebben hordható mobil irodáig.3
Ezután Vitéz Veronika következett, aki
a József Attila Megyei és Városi Könyvtár informatikus könyvtárosa. A Science
Fictionbõl a mindennapokba – nyelvtechnológiai és egyéb alkalmazások4 cíKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december
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men tartott elõadást. A nyelvtechnológia
a természetes nyelvû szövegek számítógépes feldolgozásával foglalkozik, továbbá azon dolgozik, hogy képes legyen
elõállítani mesterséges úton emberi hangokat. Hallhattunk a fordítóprogram mûködésérõl, néhány felolvasó szoftverrõl,
a mindennapjainkban oly népszerû GPS
hangos útbaigazításáról, a gyógyszervonalról, továbbá a beszédfelismerõ telefonos tudakozóról.
Szünet után e sorok írója vette át a
szót az ePolgárrá váltunk – az internet
élet- és gondolkodásformáló következményei5 címû elõadással. Ennek során három gondolatkört jártunk be: 1. Hogyan
gabalyodtunk bele a világhálóba? 2. Kifejezések, amelyekkel az IT-világ hatására gazdagodott a nyelvünk. 3. Mi válto-

2

http://prezi.com/lfhoqcra4qm5/?utm_campaign=
share&utm_medium=copy&rc=ex0share
3 www.jamk.hu//letoltesek/files/Varjasi_Norbert_
2014_Tatabanyai_konyvtari_het_eloadas.pdf
4 http://prezi.com/vy734rphopbm/a-sciencefictionbol-a-mindennapokba-nyelvtechnologiai-alk/
?utm_campaign=share&utm_medium=copy
5 www.jamk.hu//letoltesek/files/
Szilassi_A_20141018.pdf
29

zott az életünkben, gondolkodásunkban,
szokásainkban, viselkedésünkben ennek
hatására? Mindhárom témakör felfûzhetõ
egyetlen szálra, az e-polgárrá válás helyenként objektív, máskor meg szubjektív nézõpontú történetére, eseményeire,
jelenségeire.

Szilassi Andrea
Fotó: Török Csaba

Ezután Csonkáné Huszár Anita, a
Komárom-Esztergom Megyei Rendõrfõkapitányság alezredese következett
A világháló árnyékos oldala – Kiberbûnözés6 címû elõadásával. Terítékre
került a játékfüggõség különféle ártalmaival és az interneten jelentkezõ csalások.
Az adathalászat napjainkban oly széles
körû, hogy már külön kategóriákban tartják számon: phishing, vishing, smishing,
pharming, whaling. Hallhattunk még kalózkodásokról, hackertámadásokról, az
elektronikus zaklatásról, valamint a gyer-

mekpornográfia veszélyhelyzeteirõl. Az
elõadó részletesen foglalkozott a megelõzés módjaival is.
Befejezésként Boldog Ferenc rendszer-informatikus, pedagógus zárta az
elõadások sorát Windows XP után Windows 8. – Különbségek, fontos tudnivalók7
címmel. Az apropót a Microsoft nagy
horderejû döntése szolgáltatta, amelynek
következtében megszûnt a terméktámogatás a tizenhárom éves operációs
rendszerhez. Sokakat késztetett ez számítógépük operációs rendszerének megváltoztatására. Vannak, akik a megszokott
gépükön cseréltek szoftvert, másoknak
meg új beszerzéssel érkezett Windows 8
a mindennapjaikba, sok fejtörést és talányt okozva. Nekik szántuk Boldog Ferenc jól felépített és látványos elõadását.
Ráadásként videóról megismerhettük a
jövõ nyáron megjelenõ Windows 10 operációs rendszer sajátosságait is. ■
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