
mélyrétegérõl, a tudáshordozók egyik leg-
fontosabbikáról. A cseh-zsidó lángelme, a
prágai Franz Kafka németül írt, de ez kény-
szerzubbony volt a számára. Nem volt az
anyanyelve, nem volt a „Mameloschen”.
Amikor édesanyját Mutternek szólította, az
nem jelentette az õ édesanyját. A német nem
az érzelmei nyelve volt. A jiddist pedig jól
sosem tudta s elfeledte.

A világháló inkommenzurábilis (mérhe-
tetlen) információtömege végre lehetõvé te-
szi az igazi helybéliséget. Ha szélességében
nem, mélységében megérthetem, ha nem is
a világot, de a saját világomat. 

Az amerikai szociológia elgyászolta a ki-
sebb közösségeket, a tûzoltózenekarokat.
Elidegenedés, elmagányosodás, éjszakai te-
levízió, hajnali pornó. Ám ezt az elmagá-
nyosodást kiváltja a virtuális közösségek
építése a neten. Nemcsak a hackerek tömö-
rülnek klubokba, hanem a jónép is, ha alá-
adsz egy felületet, amelyet kezelni ínycsik-
landozóan jó. 

A felvilágosodás szikrázó elméje, Vol-
taire, azzal zárta az ártatlan Candide világ-
utazásáról szóló zseniális beszámolóját,
hogy ápoljuk a kertjeinket. Fogadjuk el 
Voltaire nyomán, hogy az internet a hegeli
„hamis végtelenség” (Schlechte Unendlich-
keit) álma után ráébred a globalizációs ha-
tártalanság eszméjének csalfaságára és
csapdáira. 

Az internet nemcsak a most összeomló
pénzpiacok és tõzsdék információéhségé-
nek kiszolgálója. Helye lesz benne a kiskö-
zösségek utópiájának, a kis nyelvek világ-
hálójának. Az internet egyszersmind a
lokalitások lánca, a szabad egyének szabad
társulása a tudás elsajátítására. ■

* Az Internet Fiesta 2010. március 31-én megtartott zárókon-
ferenciáján elhangzott elõadás szerkesztett változata.
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
köszöni mindazok támogatását, 
akik személyi jövedelemadójuk 

1%-ának felajánlásával hozzájárultak 
a szövetség mûködéséhez. 

Kérjük, az idén is segítsék szervezetünket!
Adószám: 19672108-2-41

A XXI. század elsõ évtizedének egyik leg-
alapvetõbb változása az információs tár-
sadalom feltartóztathatatlannak látszó tér-
nyerése, és ennek következményeként a
számítógép mindennapi használatának
szinte megkerülhetetlenné válása. A fejlõ-
dés követése az informatika világában jára-
tosak számára sem könnyû feladat, azon-
ban a számítógépet nem vagy csak nagyon
felületesen ismerõk számára a kockázat
sokkal nagyobb. Könnyen „körön kívül”
kerülhetnek a munkaerõpiacon, és a ma-
gánéletben is csábító lehetõségektõl eshet-
nek el. 

Ennek megakadályozására számtalan
program indult az elmúlt évtized során. 
A különbözõ kezdeményezésekben gyak-
ran felmerülõ pont a közösségi internet-
hozzáférési helyek kialakítása. A paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár majd’ ki-
lenc évvel ezelõtt, 2001 õszén sikeresen pá-
lyázott a Miniszterelnöki Hivatal erre a cél-
ra kiírt pályázatán, aminek eredményeként
hat multimédiás számítógép és egy tintasu-
garas nyomtató beszerzésére nyert támoga-
tást. A könyvtár az internet-hozzáférési
pont kialakítása mellett alapfokú számító-
gép-kezelõi tanfolyamok indítását is vállal-
ta.

2002-ben kezdõdött az oktatás, melynek
keretében két tanfolyamra jelentkezhetnek
az érdeklõdõk, teljesen kezdõknek ajánlott
az internetet és a számítógép használatát
népszerûsítõ tanfolyam, míg a szövegszer-
kesztés alapjait oktató kurzust inkább a 
valamivel gyakorlottabb felhasználóknak
javasolják, többek között azoknak is, akik
az internetes képzést végigcsinálták. Az
internethasználatot bemutató tanfolyam
húszórás, díja jelenleg 6500 Ft/fõ, míg a
szövegszerkesztést oktató képzés 24 órát
ölel fel, és 12 000 Ft-ba kerül.

A tanfolyam megítélésérõl a könyvtár
folyamatosan kérdõívek segítségével pró-
bál tájékozódni. Ezek kitöltése természete-
sen névtelenül és önkéntesen zajlik. Az el-

Számítógépes tanfolyamok 
a paksi városi könyvtárban

✒✒  Hoffmann Zoltán



sõ év tapasztalatairól Gutai István Az infor-
mációs társadalom felé címû írása a Paksi
Tükör 2003. októberi számában már részle-
tesen beszámolt. Mivel a tanfolyamok azóta
is folyamatosan zajlanak, ezúttal az azóta
eltelt több mint hat év tapasztalatait, vissza-
jelzéseit kívánom összefoglalni, természe-
tesen a kérdõívekre adott válaszok alapján.

A felmérésben 213 személy vett részt,
ebbõl 57 fõ a szövegszerkesztõi, 156 az
internetes tanfolyamot végezte el. A kérdõ-
ív rákérdezett a résztvevõk legmagasabb is-
kolai végzettségére, foglalkozására, korábbi
számítógépes ismereteik szintjére, a tanfo-
lyam elõtt megfogalmazott igényeikre, a
képzésrõl kialakított véleményükre. Ezen
túl meg akartuk tudni, hogy a résztvevõk
honnan szereztek tudomást a tanfolyamok-
ról, mit mondanának róla, ha ismerõsök
kérnék ki a véleményüket, illetve rendel-
keznek-e otthon számítógéppel. A könyvtár
arra is kíváncsi volt, hogy milyen más ösz-
szejövetelre, rendezvényre jönnének el szí-
vesen a résztvevõk.

A jelentkezõket iskolai végzettség szerint
vizsgálva kiderül, hogy a középfokú vég-
zettségûek abszolút többségben vannak,
mindkét tanfolyamon 54 százalék volt az

arányuk. Felsõfokú végzettséggel valamivel
több mint negyedük rendelkezett. Összesen
26 szakmunkás végzettségû (12%) vett
részt a tanfolyamokon, a legfeljebb 8 általá-
nost elvégzõk száma a teljes mintában ele-
nyészõ, mindössze 7 fõ volt (mindannyian
az internetes tanfolyamon).

Foglalkozás szerinti megoszlásban a
nyugdíjasok, valamint a különbözõ iro-
dai, szellemi munkát végzõk (felsõ- és
középfokúak együtt) jelentik – 18–18 szá-
zalékkal – a legnépesebb csoportot. Ha
csak a szövegszerkesztõi tanfolyamot
vizsgáljuk, ezen két csoport aránya egy
kicsivel ennél is magasabb (21% és 23%).
Utánuk következnek a valamilyen szak-
képzettséget igénylõ szakmunkát végzõk
14 százalékkal, majd a pedagógusok
(10%). 13 résztvevõ valamilyen vezetõi
(bolt, mûhely, kirendeltség) pozíciót töl-
tött be, és kisebb számban – 8–12 fõ –
részt vettek vállalkozók, egészségügyi,
vendéglátóipari, valamint a kereskede-
lemben dolgozók is. Õket egészíti ki két
lelkész, hét háztartásbeli és GYES-en,
GYED-en lévõ, négy betanított munkás,
három tanuló és egy munkanélküli. 18
személy nem válaszolt a kérdésre.
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Mindkét tanfolyam esetében a jelentke-
zõk több mint fele családtagtól, munkatárs-
tól vagy más ismerõstõl értesült a tanfo-
lyamokról. A második legfontosabb forrást
a könyvtár szórólapjai jelentették, a szöveg-
szerkesztõi tanfolyam jelentkezõinek 40
százaléka, az internetesen 28 százalékuk
így szerzett tudomást a képzésrõl. Ezen 
kívül csak a TelePaksot említették meg szá-
mottevõ mennyiségben, összesen 27 jelent-
kezõ hallott a városi televízióban a kur-
zusok indulásáról. 36-an több forrást is
megjelöltek. A különbözõ újságok (Tolnai
Népújság, Paksi Hírlap, Paksi Polgár, Vá-
rosháza, Atomerõmû), a Fortuna Rádió, 
valamint a könyvtár honlapja együttesen
ugyancsak 27 említést kapott. Könyvtári
dolgozóktól kilencen, egyéb forrásokból
ketten értesültek. Heten nem válaszoltak a
kérdésre.

A kérdésre, hogy mit mondanának azok-
nak, akik a tanfolyamról érdeklõdnek, egy-
értelmûen pozitív visszajelzések érkeztek.
Mindkét tanfolyam esetében a megkérde-
zettek negyede mondta, hogy érdemes el-
jönni. A szövegszerkesztõi tanfolyam részt-
vevõinek 40 százaléka, az internetesen 
30 százaléknyi állította, hogy ajánlaná 
ismerõseinek is a képzést. További 20 szá-
zalék sorolta be a hasznos, színvonalas, ér-
dekes kategóriákba. Hét résztvevõ alapis-
meretek elsajátítására alkalmasnak érezte a
képzést, érdekesség ugyanakkor, hogy 
az internetes tanfolyamról hárman éppen
azt mondták, hogy olyanoknak való, akik
már rendelkeznek minimális alapképzett-
séggel. Három jelentkezõ a képzés olcsósá-
gát is a pozitívumok között említette. 
A nem válaszolók aránya mindkét tanfo-
lyamtípus esetében 16 százalék volt, ami
azt jelenti, hogy összesen 34 ember hagyta
üresen a kérdõív ezen részét.

Néhányat ki is emeltem a legjellemzõbb
válaszok közül:

„Színvonalas, kezdje el!” 
„Nagyon kedves volt az úriember, min-
denben segített készséggel.”
„Ha már látott gépet, mindenképp ja-
vaslom ezt a tanfolyamot!”
„Megérte.”
„Bátorság! Gyakorlás!”

„Nagyon jó volt, hogy nem volt drága,
nem csaltak ki pénzt a zsebembõl, na-
gyon meg vagyok elégedve!”
„Gyorsan ismerethez jutottam, és gya-
korolhattam.”
„Felkeltette az érdeklõdésemet a szá-
mítógép és az internet iránt.”
„Szakmailag jó, anyagilag elérhetõ.”
„Az internetrõl teljes körû tájékoztatást
kaptam.”

A jelentkezõk tanfolyamot megelõzõ szá-
mítógépes ismereteire is rákérdezett a kér-
dõív. A válaszokat semmilyen szintfelmérõ
nem elõzte meg, kizárólag önbevalláson
alapultak, így természetesen nehéz pontos
képet kapni a valós ismeretekrõl, ennek 
ellenére a képzések célközönségének meg-
határozásához érdekes lehet, hogy a jelent-
kezõk hova sorolták be önmagukat. A szö-
vegszerkesztõi tanfolyamok 57 résztvevõje
közül 12 saját bevallása szerint semmilyen,
9 minimális ismeretekkel rendelkezett, míg
21-en állították, hogy alapfokú tudásuk van.
Éppen egynegyedük, 14 fõ rendelkezett
internetes ismeretekkel. Az internetes tan-
folyamot elkezdõk között jóval magasabb
volt a semmilyen vagy csak minimális tu-
dással rendelkezõk aránya, 51, illetve 43 fõ,
azaz összesen 60 százalék sorolta magát
ide. 43 résztvevõnek volt alapfokú ismerete,
továbbá kilencen ismerték a szövegszer-
kesztés alapjait. Tehát, ahogyan a tanfo-
lyamok felépítésébõl várható is volt, megál-
lapítható, hogy az internetes tanfolyamra
jelentkeznek inkább a teljesen kezdõk, akik
a két tanfolyamtípusra összesen jelentkezõk
mintegy felét tették ki.

A tanulni szándékozók tanfolyam elõtt
megfogalmazott igényeirõl is alkothatunk
képet a kérdõívre adott válaszok segítségé-
vel. A szövegszerkesztõire jelentkezõk
többsége, nem meglepõ módon, a szöveg-
szerkesztés elsajátítását tûzte ki célul, 17-en
említették ezt az elvárást. További 9–9 fõ
szeretett volna alapfokú számítógépes is-
meretekre szert tenni, valamint meglévõ tu-
dását bõvíteni. Öten írták, hogy a munkájuk
során szándékoznak hasznosítani a tanulta-
kat. Érdekesség, hogy nyolc ember inter-
netes ismeretek megszerzését várta a szö-
vegszerkesztõi tanfolyamtól.
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Az internetes képzés jelentkezõinek
majd’ kétharmada (57, ill. 42 fõ) internetes
ismereteknek és a számítógép alapfokú ke-
zelésének megtanulását várta a tanfolyam-
tól. 12-en tájékozódási céllal, kíváncsiság-
ból jelentkeztek. A nem válaszolók aránya
10 százalék alatt maradt (19 fõ).

A tanfolyamot elvégzõk elégedettségét,
véleményét is megpróbálta felmérni a kér-
déssor. Erre két módon került sor, egyrészt
egy négyfokozatú skálán (teljes mértékben
– részben – kismértékben – egyáltalán
nem), másrészt saját szavaikkal megfogal-
mazva az észrevételeiket. Az eredmények
alapján egyértelmûen látszik, hogy a több-
ség meg volt elégedve a képzéssel. A kér-
désre, hogy mennyiben teljesültek az igé-
nyei, az összes résztvevõ 55 százaléka „tel-
jes mértékben”, 38 százaléka „részben” volt
megelégedve. Mindössze hat ember mond-
ta, hogy csak kismértékben teljesültek az
igényei (mindannyian az internetes tanfo-
lyamon).

A tapasztalatok, észrevételeik bõvebb ki-
fejtésére vonatkozó kérdés esetén a nem vá-
laszolók aránya igen magas volt, mindkét
tanfolyamtípus esetében 44 százalék nem
írt be semmit. Az összes kérdõívet kitöltõk
körében mintegy 28-28 százalékot tesznek
ki azok, akik egyértelmûen pozitív élmé-
nyeket említettek. A legtöbb probléma a
gyakorlás mennyiségével kapcsolatban me-
rült fel, a szövegszerkesztést tanulók 19, az
internetezést elsajátítani akarók 28 százalé-
ka említette valamilyen formában, hogy az
ismeretek alapos megtanulásához több gya-
korlásra lenne szüksége. Ha figyelembe
vesszük, hogy a tanfolyamon elsõsorban
kezdõk vettek részt, könnyen érthetõvé is
válik ez az igény. Különösen azoknál okoz-
hat ez problémát, akik otthon nem rendel-
keznek számítógéppel. A könyvtár ezen az
igényen – és általánosságban is a számító-
géphez való hozzáférés kérdésén – azzal
próbál segíteni, hogy minden beiratkozott
tagjának napi egy óra ingyenes számító-
gép-használati lehetõséget biztosít, mely-
nek során szükség esetén az intézményben
dolgozó informatikus szakember segítséget
is tud nyújtani. A gyakorlás mennyiségét
keveslõk közül sokan válaszukban el is is-

merték, hogy a gyakorlás hiánya elsõsorban
annak köszönhetõ, hogy õk maguk nem for-
dítottak erre elég idõt. Az anyag elsajátítá-
sához – a gyakorlási lehetõségen túl – a
szervezõk a kurzusok tartalmából összeállí-
tott 25–30 oldalas jegyzetekkel is hozzájá-
rulnak, melyekért külön fizetniük nem kell
a résztvevõknek. 

Kisebb számban az internetes tanfolyam-
mal kapcsolatban panaszként felmerült a
képzési idõ rövidsége (6 fõ), valamint hogy
jelentkezéskor nem egészen erre a tan-
anyagra számított (5 fõ).

A leggyakoribb válaszokból néhány na-
gyon jellemzõt itt is érdemes áttekinteni:

„Ismereteim gyarapodtak nagymérték-
ben.”
„Nagyon boldog voltam, hogy lehetõsé-
get kaptam erre a tanfolyamra. Évek óta
nem ültem a gép elõtt, s mindent fel tud-
tam eleveníteni.”
„Amire kíváncsi voltam, arra megkap-
tam a választ.”
„Szívesebben ülök otthon a géphez, és
nem érzem teljes tudatlannak magam.”
„Megismertem egy új életformát.”
„Elégedett vagyok az elõadás módjával
és az elõadó türelmével.”
„Az elmélettel elégedett vagyok, a gya-
korlás már a saját szorgalmamon, lehe-
tõségeimen múlik.”
„Jegyzeteimmel most már nyugodtan
tudok dolgozni.”
„Több gyakorlásra lett volna szükség.”
„Nagyon sok jó dolgot tanultam az
internetrõl.”
„Nem volt idõm a gyakorlásra, ezért az
összetettebb feladatokat nem tudtam el-
sajátítani.”
„Nem sokat tanultam, szinte ezeket már
tudom!”

A résztvevõk közel háromnegyede ren-
delkezett otthon számítógéppel a tanfolyam
idõpontjában, azonban a két csoport között
meglehetõsen nagyok az eltérések, míg a
szövegszerkesztõre jelentkezõk 91 százalé-
kának háztartásában volt számítógép, az
internetesre jelentkezõk között ez az arány
mindössze 66 százalék volt. Ugyanakkor a
megkérdezettek közül mindössze 4 fõ
mondta azt, hogy nem is tervezi számítógép
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vásárlását. A többi géppel nem rendelkezõ
tervezte, hogy a közeljövõben beszerez szá-
mítógépet otthonra.

A könyvtár arról is szeretett volna infor-
mációt kapni, hogy a tanfolyamra járók mi-
lyen más rendezvényre, összejövetelre len-
nének a jövõben kíváncsiak. A válaszok
nagy többsége a további számítógépes té-
májú képzéseket emelte ki. Az internetes
tanfolyamra járók közel negyede mondta
azt, hogy eljönne egy szövegszerkesztéssel
foglalkozó képzésre. A szövegszerkesztést
tanulók 16 százaléka ugyanakkor táblázat-
kezelést oktató tanfolyamon venne részt
szívesen. A kérdõívet kitöltõk 16, illetve 
22 százaléka állította, hogy más, valamint
magasabb szintû számítógépes tanfolyam
érdekelné, azonban ennél konkrétabbat nem
árult el.

Az informatikai képzésekhez nem kap-
csolódó témákban is érkeztek javaslatok,
összesen hét ember említette meg, hogy iro-
dalmi jellegû rendezvényekre (könyvbemu-
tató, író-olvasó találkozó, felolvasóest,
vers- és mesemondó versenyek) szívesen
jönne. Néhányan említettek nyelvtanfolya-
mokat, történelmi és kulturális témájú elõ-
adásokat. A résztvevõk 10 százaléka vallot-
ta azt, hogy mindenre nyitott. Meg kell em-
líteni azt is, hogy a nem válaszolók aránya
meglehetõsen magas volt, a 213 megkérde-
zettbõl 82 fõ nem töltötte ki a kérdést.

Összegzésként elmondható, hogy az el-
múlt 7 év tapasztalatai megmutatták, van
igény a számítógépes alapképzésekre. A je-
lentkezõk széles spektruma arra utal, hogy
az eltérõ élethelyzetben lévõ emberek kö-
zött ugyanúgy felmerül a számítógép-hasz-
nálat elsajátításának igénye. Bár a tanfo-
lyamokra érkezõk konkrét igényei és céljai
nagyban eltértek, a túlnyomó többség még-
is elégedetten távozott a képzés végén. Az
alapfokú számítógép- és internethasználatot
oktató tanfolyamot fõként teljesen kezdõk
vették igénybe, akik szerettek volna bete-
kintést kapni a világháló számukra ismeret-
len világába. A szövegszerkesztést bemuta-
tó kurzusok iránt elsõsorban az alapismere-
tekkel már rendelkezõk érdeklõdtek. A kép-
zések sikerét a legjobban talán az mutatja,
hogy többen mindkét tanfolyamot elvégez-

ték, valamint a kérdõívet kitöltõk fele
mondta azt, hogy szívesen részt venne más,
számítógépekkel foglalkozó rendezvénye-
ken is.

Sok résztvevõ emelte ki az elõadások kel-
lemes légkörét, elégedettségét az elõadás
módjával és színvonalával. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy egy-egy kurzus során
korábban egymás számára ismeretlen em-
berek ülnek le a másik mellé, beszélgetnek,
próbálnak segíteni a problémák megoldásá-
ban, a tananyag elsajátításában. A képzés
ünnepélyes zárása során a résztvevõk tanú-
sítványt is kapnak arról, hogy a tanfolyamot
elvégezték.

A képzések – az évek során mit sem
csökkenõ érdeklõdésre tekintettel – tovább
folytatódnak, egy csoport éppen a napokban
kezdhet megismerkedni a számítógépek vi-
lágával. ■
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Hazaérkezik az Apor-kódex 
Sepsiszentgyörgyre

Megújulva tér haza kedden a sepsiszentgyör-
gyi Székely Nemzeti Múzeumba az Apor-kó-
dex. A háromszéki kultúrintézmény legna-
gyobb értékének tartott Apor-kódex egyebek
mellett a negyedik magyar irodalmi mûnek
tekinthetõ Huszita Biblia zsoltárait tartalmaz-
za. A kéziratot a századok során többször 
károsította víz, lapjain penészgombák tele-
pedtek meg, ezek az írás halványodásához ve-
zettek. A legjelentõsebb pusztítást a tintama-
rás okozta, vélhetõen azért, mert a tinta keve-
rése során az összetevõk arányát rosszul 
választották meg – magyarázta el Tóth Zsu-
zsanna restaurátor.
A kódex restaurálását a Balassi Intézet támo-
gatásával az Országos Széchényi Könyvtár
Restauráló és Kötészeti Osztálya végezte el.
A kódexet 1877-ben adományozta a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak
báró Apor Zsuzsánna. Szövegét elõször 1881-
ben közölték, majd 1942-ben hasonmás ki-
adása is elkészült Budapesten. A kódex ott
vészelte át a második világháborút, és csak az
ötvenes években került vissza Sepsiszent-
györgyre. 

(Forrás: Duna TV)


