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a fõrendiház üléseirõl készült, érzelmeket is
visszatükrözõ – szó szerinti naplók, valamint a
képviselõház elõtt tárgyalt irományok lapjait a
legmodernebb technológiával dolgozták fel, a
képként beszkennelt anyagot szövegfelismerõ
program segítségével tették kereshetõvé.

Az adatbázist Reisz T. Csaba, a Magyar Or-
szágos Levéltár fõigazgató-helyettese mutatta be.

Az MR1 Kossuth Rádióban interjú hangzott
el az adatbázisról június 11-én délután Villám

Judit gyûjteményvezetõvel.
A dokumentumgyûjtemény ingyenesen hoz-

záférhetõ az Országgyûlési Könyvtár (Magyar
Parlamenti Gyûjtemény) honlapján, a http://
mpgy.ogyk.hu címen.

Nyugdíjasok
a net vonzásában

A „Kattints rá, Nagyi!©” tanfolyam
2008. évi elsõ féléves

országos „mérlege”

Napjainkban rengeteg eszköz áll rendelkezésünk-
re, hogy kapcsolatot teremthessünk akár egészen
távol élõ embertársainkkal. Azt hihetnénk, a te-
lekommunikáció és az internet korában nehéz
elszigetelten, kapcsolatokban szûkölködve élni.
A társadalom egy jelentõs része azonban nem
élvezheti ki az internet és az új infokommu-
nikációs eszközök nyújtotta elõnyöket – és ép-
pen azokról az emberekrõl van szó, akiket sú-
lyosan fenyeget az elmagányosodás veszélye: a
nyugdíjasokról.

A Budapesti Mûvelõdési Központ 2003 óta
próbál számukra segítséget nyújtani az idõsek
internetoktatási programjával, a jelképes ezer

forintos díjért igénybe vehetõ „Kattints rá, Na-

gyi!©” tanfolyammal, hogy a világháló ne misz-
tikus, mumusszerû „lényként” éljen a nagyi-ko-
rúak tudatában, hanem eszköz legyen, amivel
kapcsolatokat teremthetnek vagy éppen ügyeket
intézhetnek.

A tanfolyam 2007-tõl a UPC Magyarország
Kft. támogatásával országos mozgalommá bõ-
vülhetett: a netnagyi-kurzus jóvoltából az idei
„elsõ félévben” Budapesten hat helyszínen, a
fõvároson kívül pedig tizennégy településen (töb-
bek között Szombathelyen, Debrecenben, Mis-
kolcon, Nyíregyházán és Veszprémben) ülhettek
számítógép elé a korral lépést tartani vágyó idõ-
sek. Országszerte júniusig közel nyolcszáz idõs-
korú ismerkedhetett meg a világhálóval, és az év
végéig további több mint hétszáz nyugdíjas vé-
gezheti el a közkedvelt kurzust.

A tanfolyamon a számítógép bekapcsolásától
sajátíthatják el az internetezés fortélyait a részt-
vevõk: a huszonöt órás kurzus végén egy virtu-
ális unokától kapott e-mail tartalmazza a játékos
vizsgafeladatokat, melyeknek elvégzésével fris-
sen szerzett tudományukat letesztelhetik. Az idõs-
korúakat a technika iránti érdeklõdésen kívül a
közösség is csábítja az iskolapadba – Vértes-
szõlösön például a Szõlõhegyen jó hangulatú
mulatsággal ünnepelték a sikeres vizsgát a részt-
vevõk, Tégláson pedig egy osztálytalálkozó
megszervezéséhez használta fel az egyik „öreg-
diák” internetes ismereteit.

Általános tapasztalat, hogy egy-egy tanfolyam
végzett tanulói késõbb is összejárnak, ha máshol
nem, hát a világháló számtalan agórájának egyi-
kén. Az interneten szerzett kapcsolatok megõr-
zése és bõvítése, a térbeli korlátok legyõzése és
a világra való nyitottság hívta életre a Budapesti
Mûvelõdési Központban az Ezüstnet – Interne-
tezõ Idõsek Országos Egyesületét (www.
ezustnet.hu), melynek alapítói maguk is „Kat-

tints rá, Nagyi!©”-tanfolyamot végzett nyugdí-
jasok.

A kurzusok egytõl-egyig „telt házzal” indul-
tak, problémát inkább a túljelentkezés okozott:
az érdeklõdés és az igény az újfajta, rengeteg
lehetõséget kínáló ismeretek elsajátítására az
ezüstkorúak részérõl érthetõ módon óriási. Nem
pusztán arról van itt szó, hogy a nagyszülõk
maguk is szeretnék megtekinteni vagy megosz-
tani az unokáról készült digitális fotókat vagy e-
mailt írni a távolba szakadt rokonnak-barátnak;
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a korosztály az on-line ügyintézésre sokkal in-
kább rászorul, mint azok, akik kényelmi szem-
pontoktól vezérelve menedzselik ügyes-bajos
dolgaikat az interneten. Gondoljunk csak arra,
hogy hány, sorbanállás vagy utazás közben be-
következett rosszullétet „spórolhat meg” a web
az idõs felhasználóknak!

Haladóbb netnagyiknak egyébként már a
webkamera használata vagy az internetes bevá-
sárlás sem okoz problémát, bebizonyítva azt, amit
eddig is sejtettünk: a világháló nemcsak határta-
lan, hanem korhatároktól is mentes!

A „Kattints rá, Nagyi!©” program abban az
európai elismerésben is részesült, hogy Magyar-
országon elsõként csatlakozhatott az Európai
Bizottság által a leszakadók, a hátrányos helyze-
tû csoportok (idõsek, munkanélküliek, fogyaték-
kal élõk) felzárkóztatására „e-Inclusion, be part
of it!” programjához, melyet itthon az Inforum
„e-Befogadás – légy a részese!” címmel bonyo-
lít le.

2008-ban a következõ helyszíneken indultak/
indulnak „Kattints rá, Nagyi!©”-tanfolyamok:

Budapest IV.: Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont

Budapest IX.: Ferencvárosi Mûvelõdési Köz-
pont és Intézményei

Budapest XI, Újbuda: Budapesti Mûvelõdési
Központ

Budapest XVIII.: Kondor Béla Közösségi Ház
Budapest, XVIII.: Nagycsaládosok Szent

Lõrinc Egyesülete
Budapest XX.: Csili Mûvelõdési Központ
Debrecen: Vasutas Egyetértés Mûvelõdési

Központ
Dunaújváros: Pannon Oktatási Központ
Eger: Heves Megyei Önkormányzat Pedagó-

giai Szakmai és Közmûvelõdési Szolgáltató In-
t ézménye

Miskolc: Görömbölyi Mûvelõdési Központ
Nagykanizsa: Halis István Városi Könyvtár
Nyíregyháza: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház

és Könyvtár
Onga: Ongai Kulturális Egyesület
Pétfürdõ: Közösségi Ház és Könyvtár
Salgótarján: Madách Imre Gimnázium és

Szakközépiskola
Székesfehérvár: HM Honvéd Kulturális és

Szolgáltató Kht. székesfehérvári Intézménye
Szombathely: Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági

Központ

Téglás:  Városi Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézmény

Veszprém: HM Honvéd Kulturális Szolgálta-
tó Kht. Veszprémi Intézménye

Vértesszõlõs: Mûvelõdési Ház
Bõvebb információ: (061)371-2876 – Kiss

Gábor programvezetõ; www.nagyi.bmknet.hu
A tanfolyamok szeptembertõl folytatódnak!

Artificem commendat opus
– Az alkotót
alkotása dicséri

Az 1777. évi Ratio Educationis
bemutatása az ELTE TÓFK
Könyvtárában

2008. április 17-én az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Tanító- és Óvóképzõ Karának könyvtá-
ri termei megteltek érdeklõdõ könyvtárosokkal,
tanárokkal, tanító, óvodapedagógus, kommuniká-
ció és mûvelõdésszervezõ szakos hallgatókkal.

Wojtilláné Salgó Ágnes, az Országos Széché-
nyi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának osz-
tályvezetõje tartott elõadást a Ratio Educationis
1777-es kiadású latin nyelvû szabálykönyvrõl,
melyet az intézmény trezorjában õriznek. A
Mária Terézia által nyomtatásban kiadott doku-
mentum tartalmazza azon kormányrendeleteket,
amelyekkel legelõször rendezték államilag a
magyar oktatásügyet. A folyamat elindításának
fontos lépése volt a magyarországi iskolai viszo-
nyok – elsõsorban a népoktatás és a korabeli
iskolarendszer állapotának – feltérképezése, a
feladatok meghatározása.

Az elõadó a bemutatott kiadványon keresztül
ismertette az egységes oktatási-nevelési rendszer
létrehozásának elõkészületi körülményeit, ame-
lyek a különbözõ szintû oktatási intézményeket
egységes állami szervezetbe próbálták összeren-
dezni.

A hallgatóság betekintést nyerhetett az
Ürményi József–Tersztyánszky Dániel által irá-
nyított folyamatba, amely az oktatást állami
üggyé változtatta és a létrehozott rendeleteket
kiterjesztette a közoktatás minden ágára: az egye-
temekre, a gimnáziumokra, a népiskolákra.

A Habsburg-birodalom népeinek azonos szem-
pontok alapján történõ nevelésére és oktatására


