A digitális kultúra népszerûsítése egy kisvárosban
✒ Soldevila Katalin–Török Andrea–Gergely Ildikó

A Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ immár harmadik éve csatlakozik a nemzetközi Internet Fiestához.
Magyarországon az Informatikai és
Könyvtári Szövetség – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával – rendezi meg
az eseményt. A fiesta célja az internetkultúra népszerûsítése, a sokat emlegetett digitális írástudás segítése.
Könyvtárunk már a nevében is hordozza küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott szemléletünket: „Biztosítja
más könyvtárak és információszolgáltatók adatbázisának elérését, az Internet
használatát, és közhasznú információs
tevékenységet végez.” Ezt a célunkat a
gyakorlatban minden évben a világháló
elérhetõségének biztosításával, tanfolyamok szervezésével, különbözõ akciók
lebonyolításával próbáltuk elérni. Az
Internet Fiestához való csatlakozással
egyre több látogatónkhoz és leendõ látogatónkhoz jutott el programjaink híre.
A rendezvénysorozatnak minden évben más-más mottója, témája van, ami
segítséget nyújt a programok kitalálásához. 2010-ben az volt a cél, hogy a használók korhatár nélkül minél szélesebb
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máit. Az elõzõ évben tartott internetes
tanfolyamunk alkalmával elégedettségi
kérdõívet töltettünk ki résztvevõinkkel,
illetve ajánlásokat kértünk tõlük, mit szeretnének megismerni, milyen témák iránt
érdeklõdnek. Ezeket az információkat
felhasználva állítottuk össze programjainkat a fiestához kapcsolódva. A népszerûsítést a rendezvényekrõl országos szinten tájékoztató honlapon kívül helyi újságokban való megjelenéssel, plakátok,
szórólapok kihelyezésével, körlevél küldésével, személyes megszólításokkal
oldottuk meg. Kezdetnek a tanfolyamainkat alakítottuk úgy, hogy a tematikába illesztettük a fiesta aktuális témáit:
közösségi oldalakat mutattunk be, képszerkesztõprogram használatát, levelezõprogramok lehetõségeit ismerhették meg
a résztvevõk. Sikerült felhívnunk a figyelmet a könyvtárunk honlapján lévõ
web2-es alkalmazások használatára. Tapasztaltuk, hogy a nyugdíjas korosztály
nagyon érdeklõdõ, nyitott az új lehetõségekre. Ebben az évben indítottuk el
Segítnet szolgáltatásunkat, melynek keretében egy használóval egy könyvtáros egy órán keresztül foglalkozik, segíti
az interneten való eligazodásban.
Az Internet Fiestához való csatlakozásunkkal többekhez eljutott programjaink
híre, felhasználhattuk a központi plakátokat, ajándékokat adhattunk a résztvevõinknek.
2011-ben a Családi olvasás éve kampányhoz is kapcsolódott A játéktól az olvasásig a neten! felhívás. Látogatóinkkal
együtt fedeztük fel a digitális világot.
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zeinket kibõvítettük a közösségi oldalak
bevonásával. Programjaink tervezésekor
forgatókönyveket készítettünk minden
alkalomra. Az egyik napra szerveztünk
egy elõadást szülõknek, pedagógusoknak
Gyerekeink a világhálón… biztonságban
vannak? címmel. Az elõadást Fülöp Hajnalka újságíró, internetbiztonsági oktató
(Safer Internet Projekt) tartotta. Azzal
párhuzamosan, azonos idõpontban indítottuk el a Game-kapocs játékunkat a
gyerekek számára. Amíg a felnõttek betekintést kaptak az internet veszélyeibe
és ezek kivédéseinek lehetõségeibe, addig a gyermekek egymásnak mutatták
meg kedvenc játékaikat az interneten.
A másik programunk Családi Honfoglaló
címmel futott, melyen családi csapatok
indultak harcba a jól ismert honfoglaló
játék segítségével. Internetes tanfolyamunkba beépítettük a hírportálok, elektronikus könyvtárak elérését, használatát.
Honlapunkon keresztül totót lehetett kitölteni, melybõl többek között az is megtudható volt, mit takar a digitális nomád
kifejezés.
2012-ben a munka és a tanulás került
elõtérbe. Game-kapocs játékdélutánunkat ismét megtartottuk. Olyan idegen
nyelvû honlapokat válogattunk és mutattuk meg, ahol játszva tanulhattak a gyerekek. Fiestatotónk felhívása: Kulcs az
internet! Ûrlapkészítõ alkalmazás használatával szerkesztettük meg, az elérését
honlapunkról biztosítottuk. Tanfolyamunk az önképzés és tájékozódás témákra épült, hasznos weboldalakkal és használatukkal ismerkedtek meg a résztvevõk. Két nap Délutáni netet tartottunk, a
munkakeresés és e-ügyintézés témaköreiben. Nagyon hasznosnak tartották a látogatók, hogy akik nem tudtak máshoz
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fordulni, azok itt, a könyvtárunkban, segítséget kaptak. Tanuljunk, tanítsunk közösen délutánunk a Leonar3Do program
bemutatására épült, melyet pályázat segítségével vásároltunk. A célunk az volt,
hogy a szülõk és a tanárok leüljenek a
gyerekek mellé és segítsenek nekik a háromdimenziós rajzolásban, tervezésben,
hiszen a felnõttek számára is hasznos a
program. Webkamera segítségével videót
és képet tudunk készíteni az alkotásunkról, így rajzainkat könnyedén meg tudjuk
osztani az interneten azokkal, akikkel
szeretnénk. Szeptembertõl Leonar3Do
foglalkozásokat indítunk különbözõ korcsoportoknak.

A visszajelzések alapján úgy látjuk,
hogy minden korosztályt sikerült megszólítanunk. Látogatóink azt tapasztalják, hogy könyvtáruk megtalálható az
internet világában, könyvtárosaik tájékozottak, ezért bizalommal fordulnak
hozzánk. A nyugdíjasaink szeretik a gyakorlatias tanfolyamainkat, a felnõttek a
különbözõ témákra bontott tájékoztatásokat, segítségnyújtó alkalmakat. A fiatalokat Leonar3Do programunk fogta meg,
a kisebbeket pedig a közös játék akár az
interneten is. Ezek az alkalmak lehetõséget adtak arra, hogy az internet ésszerû
használatát mutassuk be, s közben látogatóink a közösségi tereinkben találkozhattak könyvtárunk többi szolgáltatásával is. ■
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