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szolnoki iWiW-tagot szólítottunk meg, akik
közül eddig 716-an (10,82%) merték azt írni,
hogy nem ismernek minket. 222-en még nem
jeleztek vissza, szereztünk azonban 5677 meg-

szólítható ismerõst! A pozitív hozzáállást igye-
keztünk jutalmazni is. Minden ötszázadik is-
merõsként való bejelölést teljes körû könyvtá-
ri beíratkozással jutalmaztunk és jutalmazunk
a továbbiakban is.

Az ismerõsgyûjtés ezután „önjáróvá” vált. Míg
augusztus-szeptemberben 393-an, októberben
230-an, novemberben 370-en, decemberben 267-
en, januárban eddig nyolcan jelöltek meg isme-
rõsként. (Ha valaki veszi a fáradságot és össze-
adja a számokat, látja: tizenöt ismerõs még hiány-
zik. „Õk” azok – többségükben könyvtárak –, aki-
ket az eltelt idõben mi hívtunk ismerõseink közé.)

Most tehát összesen 6960 ismerõsünk van, s
reméljük, számuk tovább növekszik 2007-ben.
Életkor alapján:

14–20 2247 32,28%
21–30 3083 44,30%
31–40 811 11,65%
41–50 267 3,84%
51–60 123 1,77%
61–70 8 0,11%
71– 27 0,39%
ismeretlen 394 5,66%

(A statisztikára persze nem szabad „mérget
venni” – a rendszer tizennégy év alattiakat nem
kezel, a hetven éven felüliek találatának sorát
pedig egy ifjú hölgy arcképe kezdi –, de meg
kell csinálni...)

Az iWiW segítségével ismerõseinkkel leve-
lezhetünk (egyszerre mindenkinek nem tudunk
levelet írni, ezt egyrészt könnyen lehetne
spamelésnek minõsíteni, másrészt „belehal” a
rendszer, ezt tehát fõleg válaszadásra használ-
hatjuk. Többen kértek már például könyvtárhasz-
nálati tanácsot, érkeztek kérdések a webes kata-
lógussal kapcsolatban, de a kedvencem az aláb-

bi, amit képként mutatok meg a hitelesség ked-
véért.

Programjainkat, rendezvényeinket, aktuális
híreinket a fentiek miatt elsõsorban az üzenõfalra
írjuk ki, hosszabb „közleményeinket” (pl. havi
hírlevelünk anyagát) a Verseghy Könyvtár fó-
rumban (mottója: „Minden olvasónak olyan

könyvtára van, amilyet megérdemel”) tesszük
közzé.

Összességében – úgy gondolom – hasznos
„játéknak” minõsíthetõ a kapcsolatkeresés e for-
mája. Azt persze csak remélni lehet, hogy a vir-
tuális ismerõsök elõbb-utóbb személyesen is
megjelennek a könyvtárban, de a küszöbfélelem
leküzdésében talán segít az on-line elõjáték.

Takáts Béla

VII. Unoka-Nagyszülõ
Informatikai Verseny

November 26-án újra együtt versenyeztek, ját-
szottak a nagyszülõk és az unokák az Infor-
matikai Érdekegyeztetõ Forum (Inforum) szer-
vezésében megrendezett, immár hetedik Uno-
ka–Nagyszülõ Informatikai Versenyen. A fel-
fokozott érdeklõdésre való tekintettel a ma-
gyar informatikai szakma ernyõszervezete eb-
ben az évben negyedszer rendezte meg ezt a
versenyt.

Az Inforum célja az információs társadalom
kialakítása, az informatikai felhasználók érdek-
védelme és a digitális szakadék áthidalása Ma-
gyarországon. Ezek megvalósításának egyik esz-
köze az Unoka–Nagyszülõ Informatikai Verseny,
amelyet 2003 óta rendez meg. Az Inforum szerint
változnia kell az idõsebb emberekrõl alkotott társa-
dalmi nézetnek, mert változik az idõsek társadalmi
önképe is. Az a negatív beállítódás, hogy az idõ-
sek, a nagyszülõk generációjának zöme elesettek-
bõl áll és problémáik kezelése megoldható a nyug-

díj, a szociális, vagy a
gyógyszerár-kérdés
„rendezésével” már nem
tartható tovább. A cél
kettõs: az idõsebb gene-
rációk megnyerése az
információs társadalom
számára, s ezáltal élet-
minõségük szinten tar-
tása és  emelése.
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Az elmúlt évek során a versenyen részt ve-
võk, illetve regisztrálók száma folyamatosan
növekedett. A jelentkezett párosok száma 2003-
tól az idei õszi fordulóig összességében megha-
ladta a nyolcszázat, míg a versenyen elindultaké
közel hatszáz.

A versenyre jelentkezhetett minden öt és tizen-
négy év közötti gyermek legalább ötvenéves
(déd)nagymamájával vagy (déd)nagypapájával pár-
ban,  amennyiben nem voltak a korábbi versenyek
nyertesei között. A verseny során egy szaktanárok
által összeállított, az alapmûveltség témaköreit érin-
tõ feladatsort kaptak a versenyzõk, amelyet az
internet segítségével oldhattak meg. A feladatok
megoldására egy óra állt rendelkezésre.

A VII. Unoka-Nagyszülõ Informatikai Ver-
senyre a versenykiírás szabályai alapján a re-
gisztráló párosok száma már a lebonyolítás elõtt
egy hónappal elérte a maximális (122) létszá-
mot. Díjazásban részesült: egy elsõ, két máso-

dik, három harmadik legtöbb pontszámot elérõ
páros. Különdíjat kapott a legidõsebb és a legfiata-
labb versenyzõ és a legtávolabbról érkezett is.

A 2006. évi verseny statisztikái szerint a nagy-
szülõk között több a nagymama (58%), az uno-
kák között pedig a kisfiú (57%). Érdekes a ver-
senyzõk lakhely szerinti megoszlása: nyugat-
magyarországi 24%, kelet-magyarországi 6%,
közép-magyarországi 13%, Pest megyei 57%. A
legidõsebb versenyzõ 79, a legfiatalabb 6 éves
volt. A versenyen több nagycsalád is részt vett,
néhány családból három versenyzõpáros is indult.

A sikerhez hozzájárultak a verseny mögé fel-
sorakozott szervezetek, cégek (köztük az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség), melyek közül
nem egy már a verseny kezdete óta fontosnak
tartja, hogy az idõsebbek információs társada-
lomba történõ integrációja, ne csak megoldha-
tatlan gondolati problémaként vetõdjön fel, ha-
nem valódi gyakorlattal támogassa azt.

 
Offre d’emploi : bibliothécaire responsable du service de prêt de la médiathèque de 
l’Institut français 
 
La médiathèque de l’Institut français de Budapest recherche un collaborateur responsable de 
son service de prêt ainsi que de la gestion de son fonds de DVD. 

Service de prêt 
Le titulaire du poste supervise le bon fonctionnement du service de prêt qui tient donc une 
place prépondérante dans son emploi du temps. Il doit assurer l’accueil du public, les 
inscriptions, la bonne mise à disposition du public des documents concernant la 
médiathèque et son fonctionnement, le prêt et le retour des documents, la gestion des 
documents réservés, le rangement dans les collections des documents rendus, l’envoi et le 
suivi des lettres de rappel et l’information du public par téléphone. 

Gestion du fonds de DVD 
Le titulaire du poste a la charge aussi de la gestion du fonds de DVD de la médiathèque. Il 
doit assurer la veille documentaire nécessaire au maintien du fonds à un bon niveau 
d’actualité, l’acquisition des documents auprès des fournisseurs hongrois et français, le 
catalogage des documents et le désherbage de la collection. 

Formations, compétences et qualités requises 
– diplôme de bibliothécaire ou, à défaut, expérience(s) professionnelle(s) en  
 bibliothèque 
– diplôme de français ou, à défaut, bonne maîtrise de la langue 

Conditions d’emploi 
– temps de travail : 37h30 par semaine 
– service public un samedi matin sur trois 

 
Les candidatures (c.v. et lettre de motivation) sont à adresser à Christophe Thomet, directeur 
de la médiathèque, Institut français de Budapest, 1011 Bp., F  u. 17, ou par courriel : 
c.thomet@inst-france.hu  


