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A DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtár a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvánnyal 
közösen 2009 óta minden évben megszervezi a Könyvtár-Net tábort olyan 10-14 éves diákok 
részvételével, akik nyári szünidőben szívesen tanulnak informatikát. 
A tábor célja, hogy a gyerekek könyvtári környezetben megismerjék a könyvtári weblapokat, 
megtanulják az információkat gyűjteni a honlapokon vagy éppen más multimédiás forrásból, 
feldolgozzák és hasznosítsák a saját igényüknek megfelelően. Az informatikának nagyon sok 
eleme van, amelyből válogatunk a héten. Az első napon rövid információkereső feladatokat 
kaptak, amelyek segítettek felmérni a gyerekek tudásszintjét, s ennek megfelelően alakítottuk 
az egész heti programot. 
Rövid ismerkedés után minden táboros kapott noteszt és tollat a heti foglalkozásokon 
elhangzottak rögzítésére, jegyzetelésre.  
Az első napon az volt a cél, hogy véletlenszerű kalandokban legyen részük a táborosoknak a 
neten; izgalmas, érdekes, hasznosítható és szórakoztató dolgokat fedezzenek fel.  
A gyerekek a szövegnél szívesebben foglalkoznak kép, hang és videó információkkal, ezért 
minden nap fontosnak tartottam, hogy játsszanak és zenefelelőseink is legyenek. A mai 
gyerekeknek figyelme már megosztott, szeretik az olyan feladatokat, amelyet például 
zenehallgatás közben tudnak megoldani, de nemegyszer játék közben még chat-elnek is a 
csoport tagjaival, vagy éppen olyan játékot választanak, ahol egymás ellen tudnak játszani, 
mint például a honfoglaló. Felmérések igazolják, hogy a mai fiatalok egyidejűleg több 
feladattal is ügyesen megbirkóznak, az információkat párhuzamosan is tökéletesen 
feldolgozzák, igaz volt ez a tábor tagjaira is. 
A kereső feladatoknak több funkciója is van, megtudható, hogy milyen ügyes a gyerek a 
billentyűhasználatban, az interneten való eligazodásban, az értő olvasásban, stb. 
Már az első napon verseny folyt a gyerekek között, ügyességi játékokkal foglalkoztunk. 
Nagyon élvezték, a folytatást követelték. A későbbiekben totó formájában a már tanult 
ismeretekből adtak számot. Az infokommunikációs technikák tudatos használata segíti a 
gyerekeket abban, hogy sikerélményük legyen bármely digitális írástudást igénylő feladat 
megoldásában. Az informatika gyors fejlődése a társadalomban a gyerekek tudását alakítja át 
elsőként gyökeresen, s ezért ők otthon érezhetik magukat ebben a világban.  
Remélem a táborban tanult ismereteket hasznosítani tudják majd életük során! 
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