
A felhasználóképzés nem új dolog a Jó-
zsef Attila Megyei Könyvtár életében
sem. Pályázat útján vagy önszorgalomból
évek óta végezzük ezt a tevékenységet is,
dacára, hogy lehetõségeink korlátozot-
tak.

Az e-Magyarország pontról és a
web1.0-ról indulva jutottunk el a haladó
szintû képzésekhez, s a web2.0-hoz.

Az igény folyamatos, új és visszatérõ
jelentkezõk egyaránt vannak. A tanfo-
lyamokon részt vettek döntõ többségében
ismételten szeretnék igénybe venni a
szolgáltatást.

A TÁMOP keretein belül, 2010. októ-
ber és 2012. február között, négyszáz fõ
képzését vállaltuk, haladó szinten. Ez az
ún. haladó szint több szempontból logi-
kus és ésszerû, de a legfõbb célja az volt,
hogy elérjük és segíthessük azt az igen
széles – aktív, dolgozói – réteget, ame-
lyiknek az iskolarendszerben még nem
volt része ilyen jellegû képzésben s a ké-
sõbbiekben sem tett szert komolyabb
számítógépes-internetes tudásra. Sajnos
– talán éppen azért, mert aktív, dolgozói
rétegrõl van szó – nem maradéktalanul
sikerült õket megszólítanunk. Annak el-

lenére sem, hogy hétköznap délutánon-
ként és hétvégi napokon tartottuk a fog-
lalkozásokat.  Továbbra is fõként a nyug-
díjas korosztály jelentkezett, mint koráb-
ban, a kezdõ tanfolyamokra. Sokan közü-
lük éppen nálunk sajátították el az alapo-
kat. Ahogy akkor, ezúttal is nagyon örül-
tünk ennek, természetesen, de fájlaltuk a
célzott korosztály távolmaradását. 

A tanfolyam elõkészületeként össze-
állítottuk annak tematikáját, valamint
szerkesztettünk egy együttes jelentkezési
lapot/kérdõívet. A kérdõív kiértékelése-
kor jól látható volt, hogy az általunk cél-
zott korosztályból jelentkezõk jellemzõ-
en álláskeresõk, akik szükségét érzik a
magabiztos számítógép- és internethasz-
nálatnak. Igény mutatkozott például az
önéletrajzírás tanulására.

A nyugdíjasok is gyakran konkrét el-
képzelésekkel jelentkeztek. S akadtak
olyanok is, akik – bár tudták, hogy hala-
dó tanfolyamról van szó – teljesen kez-
dõnek bizonyultak. A kitöltött kérdõív
nyilatkozatai és a valóság nem mindig
fedték egymást – finoman szólva.

Nagy igény mutatkozott a kezdõ szin-
tû tanfolyamokra, így áthidaló megoldás-
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Fejlesztési irányok a tanfolyami képzésben a tapasztalatok alapján



ként indítottunk ilyet is – térítés ellené-
ben (késõbb pedig kértük a szerzõdés
módosítását).

A tanfolyamokon való részvételnél
több alkalommal szembesültünk azzal,
hogy az ingyenességnek van egy nagy
hátránya: hiába volt sok jelentkezõ, több
alkalommal fordult elõ, hogy a tanfolya-
mon ténylegesen megjelentek létszáma
messze alulmúlta a jelentkezõkét (s a hi-
ányzók nem is jelezték elõre a távolmara-
dásukat). Idõnként a motiváció hiányával
is „meg kellett küzdenünk”, így az is
megtörtént, hogy egy-egy hallgató csu-
pán az ismerõse kedvéért jött el. 

Természetesen ezek elkerülhetetlen
problémák, az elõbbit nehezebb, az utób-
bit – jó pedagógiai (andragógiai) érzék-
kel – könnyebb áthidalni. Nehézséget 
jelentett továbbá az, hogy tekintve az ala-
csony óraszámot (nyolcórás tanfolya-
mokról van szó), nem tud összeszokni
egy-egy csoport, így nehezebben nyílnak
meg, kevésbé merik feltenni a kérdései-
ket, s a heterogén összetétel is inkább a
hátrányok közé sorolható, éppen ezért
próbálkoztunk a kérdõívek alapján (hi-
szen éppen az volt a céljuk!), valamelyest
homogén csoportokat összehozni – siker-
telenül.

Sikereink: Személy sze-
rint a legnagyobb sikerként
mindig azt könyvelem el, mi-
kor valaki úgy távozik, hogy
elmondja (s nyilván nem
csak nekem): „Megérte el-
jönni!” A hallgatókból pedig
az esetek többségében beirat-
kozott olvasó válik, mert –
több ízben tapasztaltam – a
könyvtár „rejtett” szolgálta-
tásai felkeltik érdeklõdésü-

ket, s egy-egy ilyen tanfolyam arra is jó,
hogy megmutassa, mi mindent tud nyújta-
ni egy könyvtár s benne a könyvtárosok.

A tanfolyamon oktatott, bemutatott
dolgok között pedig az alábbiak arattak
osztatlan sikert:

• Okmányirodai ügyintézés
• Betegéletút taj alapján
• Lap.hu-család
• Tárhelyek a „felhõben”
Megoldott és megoldandó feladatok:

Bár az eredetileg összeállított tematika
többségében jól használható volt és talál-
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A tanfolyam tematikája

E-közigazgatás
• kormányzati, önkormányzati portálok
• APEH/NAV, ONYF
• okmányiroda

Online szolgáltatások
• e-bank
• távszámla, díjnet

Fájlok online tárolása
• http://www.inda.hu
• http://docs.google.com
• http://picasaweb.google.com
• http://office.live.com

Keresõrendszerek
• szabadszavas
• tematikus
• könyvtári



kozott a hallgatók igényeivel (sõt, idõn-
ként túlmutatott rajtuk), elõfordult, hogy
kisebb vagy nagyobb mértékben eltér-
tünk tõle. Mindig, minden alkalommal fi-
gyelembe vettük a hallgatók felkészültsé-
gét, internetes-számítógépes tudását, és
tekintettel voltunk igényeikre, akár az
egyediekre is.

A már korábban leírt probléma (cso-
porttörténések/„nemtörténések”) követ-
keztében indítottunk egy új szolgáltatást:
olvasóinknak lehetõségük van egyedileg
igénybe venni az internetezéshez könyv-
táros segítségét, ami a szokásos inter-
nethasználati díj duplája, de így is na-
gyon méltányos összeg: ilyenkor kizáró-
lag a szolgáltatást igénybe vevõ olvasó
kérésének megfelelõ feladatokkal foglal-
kozunk, csak az õ kérdéseit válaszoljuk
meg, sõt elõfordult, hogy az általa hasz-
nált laptop beállításában is segédkeztünk.

Hogyan tovább? Természetesen sze-
retnénk folyamatosan megfelelni az igé-
nyeknek: sok a jelentkezõ (új és visszaté-
rõ egyaránt). Éppen ezért minden – fõ-

ként pályázati – lehetõséget megraga-
dunk. 

S ami a legfontosabb és komoly re-
ményeket fûzünk hozzá: bevezetjük az e-
learninget (a feltételek már adottak),
mellyel végre elérhetjük azt az igen szé-
les réteget, amelyiknek nagy szüksége
van erre a szolgáltatásra, de a helyhez és
idõhöz kötöttség eddig nem tette lehetõ-
vé a közös munkát. (Jómagam már alkal-
mazom ezt a gépjármûvezetõ-képzés el-
méleti részénél, csak pozitívumokról tu-
dok beszámolni!) ■
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