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Az információs társ.adalom
.felé

A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kor-
mánybiztossága 2001. szeptemberében a Széche-
nyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaság-
fejlesztési Programja keretében az információs
társadalom megvalósításában közremûködõ köz-
mûvelõdési könyvtárak támogatására pályázatot
hirdetett.

"Az információs társadalom fejlõdése szem-
pontjából elengedhetetlen, hogy az állampolgá-
rok minél nagyobb számban hozzáférjenek és
használják az internetet" olvasható a pályázati
tájékoztatóban a támogatás céljáról. A ma Ma-
gyarországára még jellemzõ kedvezõtlen ottho-
ni internetelérési mutatókat közösségi hozzáfé-
rési helyek megteremtéséyel kívánták ellensú-
lyozni a pályázat kiírói. A közmûvelõdési könyv-
tári rendszert alkalmasnak tartották arra, hogy
ezt a lakosság széles rétegei számára biztosít-
sák. A könyvtárosokat internetes szaktanfolya-
mok elvégzésére ösztönözték azért, hogy az
internetes információszerzés szakembereivé vál-
janak. Támaszkodtak a könyvtárak és könyvtá-
rosok kultúraközvetítõ szerepére, segítséget nyúj-
tottak nekik ahhoz, hogy az új technika alkal-
mazására megtaníts~ a könyvtárak látogatóit.

A paksi Városi Könyvtár a sikeres pályáza-
ton hat korszerû multimédiás számítógép és egy
tintasugaras nyomtató beszerzésére nyert támo-
gatást. Ezért vállalta, hogy beíratkozott tagjai
egy évig költségtérítés nélkül használhatják az
internetet a nyitvatartási idõ minimum nyolcvan
százalékában, továbbá hatvan fõt kiképez cso-
portonként húszórás, az internetet és a számító-
gép használatát népszerûsítõ tanfolyam kereté-
ben, minimális, fejenként ezer forintos tanfolya-
mi díjért. Az akkreditált szakmai tanfolyamot az
intézmény két olvasószolgálati munkatársa (Beke
Katalin és dr. Egry Tiborné) elvégezte, õk ve-

zették a tanfolyami képzéseket.
A pályázati feltételeket a könyvtár a megsza-

bott határidõn belül teljesítette. A tanfolyam fo-
gadtatásáról folyamatosan kérdõíves közv éle-

mény-kutatás készült. (A válaszadás természete-
sen önkéntes és névtelen volt.) A hatvannégy
végzõs hallgató közül ötvenöt válaszolt.

Honnan szerzett tudomást a tanfolyamról? Így
szólt az elsõ kérdés.(Ugyanaz a válaszoló több
forrást is megjelölhetett.) A Városi Könyvtár
szórólapjáró112, a TelePaks (helyi televízió) adá-
~aipól ll, a Tolnai Népújságból (megyei napi-
lap) 5,-a Fortuna Rádióból (helyi rádió) 3, a
Városi Könyvtár honlapjáról, illetve a Városhá-
za címû, havonta megjelenõ kiadványból 2-2, az
Atomerõmû címû, havonta megjelenõ üzemi lap-
ból, a Paksi Hírlapból (hetilap), a Paksi Polgár-
ból (kétheti újság) 1-1 jelentkezõ értesült a
könyvtárnak errõl az új szolgáltatásáról.

Örvendetes, hogya széleskörûen híresztelt
képzési lehetõség bekerült a magánszférába is:
tizenhárman munkatárstól, kilencen családtagtól,
szomszédtól szereztek tudomást róla.

Mit mondana nekik, ha öntõl érdeklõdnének
a tanfolyamról? A válaszolók (harminckilencen)
szívesen ajánlották mindenkinek, többen meg is
indokolták válaszukat:

"Segít, hogy gyorsabban és könnyebben hasz-
nálható legyen az internet."

"A tanfolyam valóban kedvet csinál az
internetezéshez, elõképzettség nem szükséges
hozzá."

"Lényegre összpontosító, hasznos."
"Részletes, a gyakorlatban jól alkalmazható

képzést ad."
"Kis létszámú csoport, kellemes környezet,

érdemes elkezdeni."
"Okvetlenül jöjjenek el, mert baráti környe-

zetben sajátíthatják el az internet használatát,
érthetõ módon."

A válaszolók közül tehát senki sem költötte
rossz hírét a tanfolyamnak (ezáltal a könyvtár-
nak), egyetlen végzõs hallgató sem beszélte (be-
széli) le családtagjait, munkatársait, szomszédait
a tanfolyam elvégzésérõl. Tizenhatan nem vála-
szoltak erre a kérdésre. Közülük tizenegyen tel-
jes mértékben, öten részben voltak megelégedve
a tanfolyammal.

A következõ kérdésre adott válaszokból ki-
derült, hogy a jelentkezõk közül tizenheten sem-
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milyen elõzetes tudással, ismerettel nem rendel-
keztek, minimálissal, illetve alapfokúval tizen-
négyen, középfokúval tízen. Ezeket a kategóriá-
kat (anélkül, hogy pontosan definiáltuk volna a
fogalmakat) a kérdõívek értékelésekor állítottuk
fel, a válaszolók "saját szavai" alapján.

A tanfolyamok kezdetén természetesen nem
tartottunk szintvizsgát. Középfokúnak vettük a
szövegszerkesztésben, a táblázatkezelésban el-
sajátított korábbi tudást, a Word, az Excel, a
Windows ismeretét. A középfokú szoftverüze-
meltetõ, az alapfokú Word- és Excel-tanfolya-
mot, valamint a titkárnõképzõ egyéves kurzusát
elvégzettek elvárásainak is teljes mértékben
megfelelt a képzésünk.

Milyen igényeket fogalmazott meg magában,
amikor jelentkezett a tanfolyamra? A legtöbben
az internetrõl szóló alapfokú ismereteket szeret-
ték volna megtanulni, mások ismereteik bõvíté-
sét, hiányosságaik pótlását várták a tanfolyam-
tól, a már meglévõ szintrõl szerettek volna to-

vábblépni.
Volt, aki azt remélte, hogy egy kicsit több

sikerrel használhatja a netet álláskeresésre, szó-
rakozásra. "Hamarabb k.apok munkát" -vélte
más, csoporttársa pedig úgy gondolta, az itt
megszerzett tudás hasznos lehet élete folyamán
és a munkában is. "Munkában is elõnyömre
válhat" -írta a következõ hallgató, b,ár a tanfo-
lyam kezdetén tudatosítottuk, hogy ez "csupán"
kedvcsináló az internet használatához. (Ez lett a
belsõ használatra készült jegyzet címe is.)

Mennyiben teljesültek ezek az igények? Negy-
venhárom résztvevõnek teljes mértékben, tizen-
kettõnek részben. A "kismértékben" illetve az
"egyáltalán nem" lehetõséget egyetlen válaszoló
sem jelölte meg.

Válogatás a teljes mértékben elégedettek vá-

laszaiból:
"Szerencsésnek tartom, hogy minden részt-

vevõ külön gépen gyakorolhatott."
"Nem gondoltam volna, hogy ennyire tág is-

meretanyagot kapunk, érthetõ, szinte köznapi

nyelven."
"Ez a tanfolyam csak hasznomra vált. Az elsõ

sikereim is mutatkoznak, és ez a tanfolyam ered-
ménye. "

"Egyszerû, érthetõ stílusban történt az okta-
tás, ami nagyon érdekes volt. Eddig nem tudtam
semmit az internetrõl, most kitárult elõttem a
világ, és nagyon érdekesnek tartom."

Néhányan megjegyezték, hogy nagyobb óra-
számban lehetett volna venni az alapokat, má-
soknak a tanfolyam idõtartama volt kevés, illet-
ve nem tudtak otthon eleget gyakorolni. Techni-
kai problémák is okoztak nehézségeket. Egy
hallgató a weblap készítésével is szeretett volna

foglalkozni.
Milyen hasonló rendezvényre jönne el a

könyvtárba? A legtöbben magasabb fokú vég-

zettséget adó tanfolyamra járnának, olyanra,
amely államilag elismert bizonyítványt nyújt.

Jelentkeznének azonban angol nyelvtanfo-
lyamra is, grafológiára, olvasgatni, böngészni is
szívesen járnának -ha több idejük lenne.

Van-e az otthonában számítógép? Huszonki-
lenc válaszadónak van, tizenegynek nincs, tizen-
egy család a közeljövõben szándékozik vásárol-
ni, kettõ nem is akar venni, kettõ nem válaszolt.

A tanfolyamot végzettek közül huszonketten
felsõfokú, húszan középfokú végzettségûek, hét-
nek szakmunkásképzõ iskolai bizonyítványa van,
hatnak általános iskolai.

Ha a foglalkozás szerinti megoszlást nézzük,
színes képet látunk. Hét tanár, illetve tanító, hat
óvónõ, öt gondozónõ, négyasszisztensnõ, illet-
ve bolti eladó, három nyugdíjas, egy-egy minõ-
ségi ügyintézõ, hegesztõ, segédmunkás, karban-
tartó, festõmûvész, agrármérnök, keramikus, sza-
kács, cukrász, tervezõ, munkanélküli is volt a
tanfolyamot elvégzettek között. Negyvenöt nõ
és tizenkilenc férfi élt a tanfolyam kínálta lehe-

tõséggel.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel -immár

külsõ informatikus szakember irányításával -a
tanfolyamokat tovább folytatjuk.

Gutai István
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