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Számítógépes oldalaink

Az SZT-IS-2 színe
és fonákja

Beszámoló a TEMI* Nógrád
Megyei Könyvtárából

Könyvtárunk nagy lelkesedéssel fogadta a Szé-
chenyi Terv Információs Társadalom- és Gazda-
ságfejlesztési Programja keretében meghirdetett,
Az információs társadalom megvalósításában
közremûködõ közmûvelõdési könyvtárak támoga-
tása címû pályázat kiírását. Végre mi is labdába
rúghatunk, hurrá, pályázhatunk.

Kicsit le voltunk forrázva, amikor megismer-
tük a részletes pályázati feltételeket. Ennyi szi-
gorú feltétel: internetszolgáltatás költségtérítés
nélkül, az internet és a számítógép használatát
népszerûsítõ tanfolyam kötelezõen hatvan fõ
részére, no és az elõfinanszírozás. Naponta fel-
tettük magunknak a kérdést: Megy ez nekünk,
meg tudjuk ezt valósítani?

A tapasztalatunk az volt, hogy olvasóink
igénylik ezt a szolgáltatást. Rendelkeztünk négy
számítógéppel, melyek hálózatban mûködtek, és
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
telematikai pályázatán elnyert ötszázezer forint
támogatásból sikerült rákapcsolódnunk az NIIF
HUNGARNET által mûködtetett, 64 Kb/s sáv-
szélességû bérelt vonalon keresztül a nemzeti
kutatási-felsõoktatási számítógép-hálózatra. El-
kezdtük a dokumentumállomány számítógépre
vitelét a Szirén könyvtári szoftverrel a könnyebb
keresés és a más könyvtárakkal való kapcsolat-
tartás érdekében, de számítógéphiány miatt las-
san haladtunk. Két könyvtáros alapfokú számí-
tógép-kezelõi és internethasználati tanfolyamot
végzett.

Azzal is tisztában voltunk, hogy három könyv-
tárossal, az évek óta nem emelkedõ állami mû-
ködési támogatással ez nem lesz könnyû feladat.
Mivel saját forrásból elképzelni sem tudtunk ilyen

fejlesztést, hozzáfogtunk a pályázat elkészítésé-
hez.

A legnehezebb dolognak a fenntartó támoga-
tó nyilatkozatának megszerzése bizonyult. A
Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete
Elnöksége elsõ fordulóban elutasította a kéré-
sünket, mert az egyesület anyagi helyzete ezt nem
tette lehetõvé. Mivel idõközben átgondoltuk és
elkészítettük a pályázatot, az elutasítás elfogad-
hatatlan volt számunkra. Könyvtárunk nyilatko-
zott az egyesületnek, hogy vállaljuk az elõfinanszí-
rozáshoz szükséges pénz megszerzését, amennyi-
ben pedig ez nem sikerül, nyertes pályázat esetén
visszalépünk a szerzõdés aláírásától.

Ezek után, az utolsó pillanatban ugyan, de
sikerült pályázatunkat beadni.

Amikor értesültünk a nagyszerû hírrõl, hogy
pályázatunk kedvezõ elbírálásban részesült, azt
gondoltuk és mondtuk: �Gyõzelem, a nehezén
már túl vagyunk!�

Rövidesen rá kellett jönnünk, hogy elõre it-
tunk annak a bizonyos medvének a bõrére, mert
ezután következtek csak a könyvtárost próbáló
feladatok.

Az elõfinanszírozás egy kicsit nehezebben
ment, mint gondoltuk, egy pillanatig úgy tûnt,
fel kell adnunk az egészet, de erõfeszítéseinket siker
koronázta. Az új gépek és a korszerûsített hálózat
2002. március 28-án startra készen álltak.

A pályázati elszámolást április 10-én küldtük
el, és nagy örömünkre harminc napon belül meg
is kaptuk a támogatás összegét az Informatikai
Kormánybiztossághoz elküldött elszámolásunk-
ra. Köszönet érte.

Közben egy könyvtárosunk április 15-étõl
április 19-éig elvégezte az Internet használata
könyvtári környezetben címû tanfolyamot.

Miután a megnyert hat szuper számítógép
elfoglalta méltó helyét a könyvtár olvasóterében,
el lehetett kezdeni az ismerkedést az új jövevé-
nyekkel. (Informatikus nélkül!)

Újabb nagy igazságot kellett felismernünk,
miszerint nem a könyvtáros, hanem a gép az úr.

A beszerzett gépek és a velük kapott Win-
dows XP napokig a saját útjukat járták, fittyet
hányva utasításainkra. Természetesen a kitartó
felkészülés, a megfeszített tanulás, a könyvtár-
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ban foglalkoztatott polgári szolgálatos fiatalem-
ber ilyen irányú érdeklõdése, ügyes és fáradha-
tatlan munkálkodása meghozta édes gyümölcsét,
és sikerült mûködésbe hozni rendszerünket. 2002.
május 2-án élesben indítottuk a szolgáltatást.

Azok az olvasók, akik már fizetõs korszaká-
ban is használták az internetet, nagy örömmel és
még sûrûbb használattal díjazták a bevezetett in-
gyenességet. Itt következett azonban a tanfolya-
mok népszerûsítésének, megszervezésének sok
zökkenõvel tarkított szakasza. Kis csapatunk újult
erõvel vágott neki a nem csekély feladatnak:
szórólapok a vonzáskörzetünkben lévõ lakóte-
lepre, a helyi tévé, rádió igénybevétele és talán
a legeredményesebb, az olvasó �szájról szájra�
propagandája. Célunk: harminc ember képzése
2002. augusztus 3-áig.

A kezdeti gyenge érdeklõdés aggodalomra
adott okot. Itt állunk felkészülten (vagy mégsem
annyira?) és sehol egy tanulni vágyó olvasó. Az-
tán fordulóponthoz érkeztünk, nem gyõztük re-
gisztrálni a jelentkezõket, és arra figyeltünk fel,
hogy két hónapra folyamatos elõjegyzéseink
vannak, napi tizenkét órában!

Kemény munka következett, a tanfolyamok
konkrét megszervezése, lebonyolítása. Készítet-
tünk jelentkezési lapot, amelyben megkérdeztük,
milyen viszonyban van a jelentkezõ a számítógép-
pel, az Internettel, mi a képzettsége, foglalkozása,
érdeklõdési köre, milyen idõpontban lenne számá-
ra megfelelõ a tanfolyam. Ezek ismeretében sem
mindig sikerült hasonló képzettségû hat embert
összegyûjtenünk! Így kicsit többet kellett magya-
ráznunk, meg kellett tanulnunk a vegyes csoport
kezelését, nehezebb volt, de a visszajelzések azt
mutatják, eredményesek voltunk.

A jelentkezések alapján szembe kellett néz-
nünk azzal az igénnyel, hogy az olvasók többsége
leginkább 16 óra után és szombaton tud idõt sza-
kítani a tanfolyamon való részvételre. Kivétel a nyári
idõszak, mert a szabadság ideje alatt más idõpont
is jó. Így teljesen át kellett alakítani a könyvtárban
a munkaidõ-beosztást. Ez kicsit szokatlan volt, de
a feladattal együtt járó szakmai kihívás, a gyorsan
jelentkezõ sikerélmény segített bennünket az új
helyzethez való alkalmazkodásban.

A bevezetett szolgáltatások szerencsésen egy-
beestek a használók igényeivel. Ez pedig azt
eredményezte, hogy a könyvtár kedveltebb és lá-
togatottabb, mint valaha. Az intézmény családi-
as légkörét, a hagyományos és új szolgáltatások

együttes meglétét az olvasók intenzív használat-
tal igazolják vissza.

Az elsõ tanfolyamot május 28-án indítottuk, és
azóta folyamatosan tartjuk a képzéseket, így au-
gusztus 3-áig teljesítjük a pályázatban számunkra
elõírtakat. Nap mint nap sok újat tanulunk, renge-
teg gyakorlati tapasztalattal gazdagodunk. Rájöt-
tünk, hogy az egér, sõt még a billentyûzet is fogyó-
eszköz, és vannak hallgatók, akik húsz óra alatt
ezekbõl három-négy darabot is elfogyasztanak!

A használók és a gépek mindig gondoskod-
nak tennivalóról, néha tanácstalanul állunk a
nyomtatóból ömlõ papírhalmok láttán, a csak egy
ember akaratának engedelmeskedõ számítógép
problémája vagy az XP által produkált rejtélyek
elõtt. Tévedéseink, butaságaink anekdotákként él-
nek és megõrzõdnek könyvtárunk dolgozói és az
olvasók között. Sokat emlegetjük egy-egy elmúlt
tanfolyam érdekes, vicces mozzanatait. Szeren-
csére igyekezetünket eddig siker koronázta, a
számítógép- és az internethasználati tanfolyam-
ról élményekkel gazdagon, elégedetten távoztak
a résztvevõk. Sok új használót vonz ez a szol-
gáltatásunk, ami a beíratkozott olvasók és a rend-
szeres látogatók számát is gyarapítja.

A sok akadály ellenére mi nagyon szívesen
próbáltuk ki magunkat a tanár szerepében, és
eredményesnek bizonyultunk. Nemcsak tanítunk,
hanem mi magunk is sokat tanulunk. Úgy gon-
doljuk, ahol több könyvtáros dolgozik és van
informatikus is, ez a munka sokkal könnyebb.

Ahol hasonlóak a feltételek és még nem kezd-
ték meg a munkát, azokat biztatjuk: csinálják.
Megéri az olvasókért és saját magukért is. Az
eddigi eredmények, tapasztalatok és a nagy érdek-
lõdés arra ösztönöznek, hogy tovább folytassuk
ezt a munkát.

Korcsok Norbert, Pádár Lászlóné


