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INTERNET FELHASZNÁLÓKÉPZÉS A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

 
Könyvtárunk 2010-ben 2 ciklusban hirdette meg a felhasználóképzést két képzési 

szinten (kezdő és haladó). Idén újdonságként szövegszerkesztési ismeretekkel kibővített 
internethasználati tanfolyamokat is indítottunk, tekintettel az olvasói igényekre. 

Az első ciklust 2010 tavaszán kezdtük délelőtti, délutáni, és esti időpontokban. A 
felhívást a könyvtár információs hirdetőtábláján, a könyvtár honlapján, illetve a helyi 
újságokban (Zalaegerszeg, Zalai Hírlap) tettük közzé. A felhívásra nagyon sokan 
jelentkeztek.  

Az első csoportot 2010. február 15-től indítottuk kezdő szinten, amelyett még 3 
időpontban ismételtünk meg, a nagy létszámú jelentkezések miatt. A tananyag 20 
órában került tanításra, heti 2 alkalommal 3-3 órában. A kezdő csoportba azokat a 
jelentkezőket soroltuk, akik nem rendelkeznek semmilyen számítógépes ismeretekkel. 
A legfontosabb feladat számukra az volt, hogy elfogadják, hogy nem kell idegenkedni a 
számítógéptől és megszerettessük velük az Internet világát. Számunkra a legfontosabb 
feladatot az jelentette, hogy a tanfolyam végére mindenki eljusson odáig, hogy önállóan 
tudjon információt, képet keresni az interneten, ezeket le tudják menteni, használni 
tudják, és elsajátítsák az elektronikus levelezés alapjait. Az órák során nagy hangsúlyt 
helyeztünk a világhálón fellelhető hasznos információk felkutatására. (Pl.: www.met.hu, 
www.port.hu, www.mav-start.hu, www.google.hu, www.freemail.hu.) A tanfolyam 
végén kis házi vizsgát tettek a hallgatók, akik nagyon büszkék voltak tudásukra, ami 
természetesen nem volt alaptalan, hiszen a lelkesedésüket sok fiatal megirigyelhette 
volna. 

A kezdő szint mellett 2 csoportot indítottunk haladó szinten, ahol feltétel volt egy 
nálunk elvégzett alaptanfolyam, vagy felmértük ismereteiket a bekerüléshez. A kezdő 
csoportban tanultak képezték az ismétlés tárgyát, majd az elektronikus ügyintézés 
tanulására fektettük a hangsúlyt, a kormányzati portál segítségével a 
www.magyarorszag.hu oldalon. Ezen kívül megismerkedtünk közösségi oldalakkal is 
pl. a www.facebook.hu segítségével. Regisztráltunk a www.msn.com és www.skype.hu 
oldalakra, ahol a sikerélmény szinte felülmúlhatatlan volt. Megtanultak a hallgatók a 
www.picasa.hu képszerkesztő oldal segítségével digitális fotóikból kollázst készíteni és 
azt a világháló webes felületére feltenni. Virtuális sétát tettünk a Google Föld 
segítségével a világ legszebb tájain, és megtanultuk a nevezetességeket 3D-ben is 
megtekinteni. A kurzus itt is vizsgával zárult, ahol mindenki szinte már „profi” szinten 
használta a világhálót, természetesen ehhez kitartás és lelkesedés, no és sok gyakorlás is 
szükséges volt. 

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó Becsvölgye és 
Csonkahegyhát községek könyvtáraiban is tartottunk kezdő szintű felhasználóképzést, 
amelynek olyan nagy sikere volt, hogy az őszi ciklusra (haladó szintű képzésre) többen 
is azonnal jelentkeztek, amelyet 2010. november hónapban el is végeztek a hallgatók. 

Az Internet Fiesta keretében, 2010. március 25-én WEB kalandtúra címmel 
községi könyvtárosoknak tartottunk bemutató előadást a József Attila Városi 
Könyvtárban. Szintén a könyvtárban került megrendezésre az „Idősebbek is elkezdhetik 
– Az internet világa” című bemutató előadás, melyet a helyi Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
tagjainak tartottunk, fókuszálva azon oldalakra, ami kimondottan az ő érdeklődési 
körükbe tartozik, mint pl. www.nyugdíjpercek.hu ; www.webbeteg.hu  
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Salomváron 2010. március 26-án, Nagykutason 2010. október 29-én „Web-
mozaikok” címmel internetes oldalak bemutatását végeztük mintegy kedvcsinálóként 
egy esetleges felhasználóképzésre. 

Áprilisban „A könyvtári munka internetes forrásai” címmel 4 alkalomból álló 
előadássorozatot tartottunk községi könyvtárosainknak, akik szép számban 
képviseltették magukat az előadásokon. 

Májusban 4 alkalommal „TEXTLIB-es alapismeretek” címmel szerveztünk vidéki 
könyvtárosainknak felkészítést. 

Az őszi ciklust már egy „Szövegszerkesztési ismeretek alapfokon” képzéssel 
kibővítve hirdettük meg, ahol a jelentkezők száma ismét nagy volt. 3 csoportot 
indítottunk a TÁMOP-3-2.4-08/1-2009-0068 „Új szolgáltatások Zala megye 
könyvtáraiban – élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben” című 
projekt keretein belül hátrányos helyzetű felnőttek részére, ahol összesen 24 főt 
képeztünk kezdő és haladó szinten internet-felhasználói ismeretekre, egy csoport pedig 
szövegszerkesztő tanfolyamon vett részt. A tanfolyam résztvevői az OpenOffice.org 
programcsomag szövegszerkesztő programjának kezelését sajátíthatták el a képzés 
során. Azért ezt választottuk, mert ez a programcsomag ingyenesen letölthető az 
internetről, akár az otthoni gépekre is. 

A tanfolyam résztvevői a fájlkezelési műveletek áttekintését követően a 
szövegszerkesztés fortélyaival kezdtek megismerkedni. A tananyag fontos részét 
képezte az alapvető szerkesztési műveletek (betűtípus, betűstílus, betűméret, sortávolság 
módosítása, bekezdés igazítása stb.) elvégzése mellett a felsorolások és számozott listák 
létrehozása, a szöveg és háttérszín módosítása, a különböző alakzatok rajzolása, a képek 
beszúrása és pozicionálása, valamint a szöveges dokumentumokban szereplő táblázatok 
kezelése. A tanfolyam vizsgával zárult, ahol a hallgatók jelezték egy magasabb szint 
elvégzésére irányuló szándékukat. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társuláshoz tartozó Sárhida könyvtárában is képeztünk hallgatókat szövegszerkesztési 
ismeretekre. 

Az őszi ciklusban 7 csoportot indítottunk kezdő és haladó szintű internet-
felhasználó képzésből. A hallgatók lelkesedése, tanulni akarása, kitartása ismét 
meggyőzött minket arról, hogy van jogosultsága a digitális írástudás képzésének, hiszen 
hallgatóink a közép- és idősebb korosztályból kerültek ki, s akik számára ez a világ 
teljesen ismeretlen. 

A 2010. év során 19 csoportot indítottunk el összesen 152 főt képezve ki az 
internet világában való jártasságra, továbbá 76 fő vett részt a különböző bemutató 
előadásokon. 

Ahhoz, hogy ezek a képzések megvalósuljanak lelkes, áldozatkész kollégákra volt 
szükség: köszönjük Dávid Zoltánné, Gyurkóné Marton Beáta, Kereki Judit, Mikola 
Balázs és Szekeresné Farkas Matild munkáját. 

 
Szekeresné Farkas Matild 

 




