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A József Attila Megyei Könyvtár Fõ téri
eMagyarország pontja – megyénkben
egyedüliként – megnyerte a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium – eMagyarország
Centrum – NIIFI által kiírt MeMoP-
2014. pályázatot, ezzel elnyerve a 
Megyei eMagyarország Pont státust, va-
lamint a vele járó nettó egymillió forin-
tot. A forrás nagyobbrészt informatikai
beszerzésekre fordítható. Ugyanakkor a
digitális írástudás népszerûsítésére, illet-
ve a korszerû infokommunikációs eszkö-
zök használatának bemutatására is kellett
eseményeket szerveznünk – alkalman-
ként minimum tizenöt fõnek, és legalább
négyszer, négy óra idõtartamban. Harma-
dik kötelezettség volt még a megyén be-
lüli eMagyarország pontok egy részének
meglátogatása adatgyûjtés céljából.

A kései pályázat és a közelgõ ünnepek
miatt gyorsított ütemben, két helyszínen
került sor az Infóvilág elõadássorozatra,
2014. november 29-étõl december 8-áig.
Négy alkalomra, mindig különbözõ cél-
csoportnak szerveztünk programokat –
kezdõknek, diákoknak, e-polgároknak és
álláskeresõknek. Ennek során felvettük a
kapcsolatot a tatabányai Munkaügyi Ki-
rendeltséggel és az Árpád Gimnázium-
mal is. Az együttmûködés részeként õk is
bekapcsolódtak a résztvevõk toborzá-
sába. 

Az eseményeken nemcsak elõadások
hangzottak el, hanem gyakorlati tevé-
kenységre is módot adtunk. Laptopokat,
e-könyv olvasókat, webkamerát, digitális
fényképezõgépet és táblagépeket vittünk 

magunkkal, továbbá a rendelkezésre álló
okostelefonokat is bevontuk a használat-
ba. E-könyv olvasókkal eddig is rendel-
keztünk, e pályázatnak köszönhetõen pe-
dig immár van nagy kijelzõjû, Android
operációs rendszert futtató tabletünk és
egy Windows 8.1-es, tabletnek is hasz-
nálható notebookunk. Ezek beszerzésé-
vel egyébként az volt a célunk, hogy ki-
vetítve, jól láthatóan is bemutassuk mind
az androidos rendszerû, mind a Windows
Phone típusú okostelefonok használatát,
applikációik lehetõségeit.

A programok lebonyolításában segít-
ségemre volt Pohner Lászlóné és Csejtei
Zsolt kollégám. A pályázati forrásnak kö-
szönhetõen szendvicsekkel, pogácsával
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és ásványvízzel is kedveskedhettünk ven-
dégeinknek.1

A tematika összeállításánál (egy alka-
lom kivételével) figyelembe kellett ven-
nünk bizonyos kötelezõen megadott 
témaköröket, amelyekhez videotutoriá-
lokat is rendelkezésre bocsátottak. E té-
makörök nem ismétlõdhettek, ezért oko-
zott némi fejtörést számomra például az,
hogyan tûzzem mégis minden cél-
csoportnál napirendre az internetezés
biztonságát. Az ajánlott témaköröket ki-
egészíthettem általam fontosnak tartott
ismeretekkel. Minden rendezvényen sort
kerítettünk valamilyen digitális eszköz
használatának bemutatására, illetve kü-
lönféle hasznos applikációkat ajánlására. 

Visszagondolva a tapasztalatokra be
kell látnom, hogy ennyi idõ alapos tudás
átadásához nem igazán elegendõ. Talán
kevesebb témát kellett volna érinteni.
Felkelteni az érdeklõdést, megfelelõen
motiválni az érintetteket azonban bizo-
nyára lehetséges volt. Sokat segíthet
azért a korlátok leküzdésében, ha tudunk
ajánlani késõbb és bárhonnan elérhetõ
tananyagokat, webhelyeket vagy egyéb
forrásokat. 

Elég nagy akadályt jelent ugyanakkor
a digitális írástudás népszerûsítésében az
a tény, hogy legyenek bármily széles kö-
rûek az online kommunikációs források,
ezekkel lehetetlen utolérni a digitálisan
írástudatlan polgárokat. A többi csatorna
alkalmazása viszont jelentõsebb anyagi
ráfordítást, körültekintõbb szervezést és
több idõt igényelne.

A diákoknak szóló program kellemes
meglepetése volt, hogy ötvenegy éves
„digitális bevándorlóként” képes voltam
újdonságot jelentõ, fontos és hasznos
tudnivalókat közvetíteni a jelenlévõ „di-
gitális bennszülötteknek”. Sikerült el-
gondolkodtatni õket olyan szituációkkal,
kérdésekkel kapcsolatban, amelyek meg-
történtek valamikor, és szembesülhetnek
õk is hasonló helyzetekkel. Az inter-
netezõk széles táboránál igen gyakran hi-
ányzik a cselekvési eszköztárból a gyors
és egyben megfelelõ fellépés, az optimá-
lis reagálási mód. Örömet jelentett az is,
hogy a pályázati forrás révén átadhattuk
nyomtatott formában a The Web We Want
= Az internet, ahogyan mi szeretnénk cí-
mû kiadványt, amelyet haszonnal forgat-
hatnak késõbb is. A résztvevõkön kívül
küldtünk belõle az iskola informatikata-
nárainak és a könyvtárosnak is. Szívet
melengetõ érzés visszagondolni a prog-
ram végén tõlük kapott tapsra is. ■
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1 Az eloadássorozat részletes tematikája:

http://www.jamk.hu/sites/default/files/Infovilag-

eloadassorozat.pdf


