„ČETUJÚ“ AJ SENIORI.
KOPŘIVOVÁ, Alena.
Zdá sa, že vypisovaniu dlhých listov príbuzným a známym pomaly ale isto
odzváňa. Svedčí o tom neutíchajúci záujem o počítačové kurzy, ktoré už druhýkrát
organizuje pre seniorov hlavné mesto.
Bratislavčania sa do výučby základov práce s počítačom pustili vlani
s obrovskou chuťou. S nadšením sa tento krok stretol aj teraz – v rámci seniorského
festivalu,“ potvrdila Marta Marková, námestníčka riaditeľa Mestskej knižnice.
Osemčlenné skupiny „žiakov“ sa stretávali v učebni knižnice na Laurinskej po týždni
počas októbra až do začiatku novembra. Dovedna si diplomy o absolvovaní kurzov
mohlo prevziať 40 členov Mestskej knižnice v dôchodkovom veku. „ Uvítali by sme,
keby bolo počítačov viac. Do študovne sme ich mohli totiž museli zopár presunúť
z knižnice, kde k nim majú prístup všetci návštevníci,“ zamyslela sa M. Marková.
Podľa pracovníčky knižnice Evy Klobušickej sa o zvládanie práce s počítačom
zaujímajú viac ženy ako muži.“ Jednak preto, aby si dokázali samy vyhľadať
v katalógoch publikáciu, ktorú si chcú požičať, ale tiež preto, že sa chcú kontaktovať
s deťmi zdržiavajúcimi sa dlhšie v zahraničí, „ povedala. Medzi prvými tohtoročnými
absolventami kurzu bola Ľubica Bušová (64 r). Prihlásila sa doň , pretože sa chcela
naučiť pracovať s internetom.“Odkedy som na dôchodku, snažím sa vyplniť čas
užitočným spôsobom. K tomu patrí aj vyhľadávanie informácií prostredníctvom
internetu. Osobitne ma zaujíma problematika autizmu,“ prezradila. Bývalého lodného
kapitána Konštantína Kopina (78 r) priviedla na Laurinskú zvedavosť. „Veda
a informatika ohromne pokročili. Ak to nesledujeme, sme odrezaní od sveta. Na
internete nájdem veci, o ktorých som nemal ani potuchy. To ma veľmi láka. Mestskej
knižnici som vďačný za rozšírenie obzorov. Kurz mi tiež umožnil spojiť sa s bratom
žijúcim v Maďarsku prostredníctvom skypu, podelil sa o svoje názory a skúsenosti
len pár sekúnd po prevzatí absolventského diplomu z rúk primátora Milana Ftáčnika,
ktorý súčasne otvoril v poradí druhý z piatich kurzov pre seniorov. „Preniknúť do tajov
počítača nie je až také problematické. Až sa naučíte základy, budete sa môcť
napríklad skontaktovať s príbuznými bez vypisovania listov a vyčkávania odpovedí
na ne. Keď budete chcieť v štúdiu pokračovať, naučiť sa toho viac, zasa dačo
vymyslíme,“ prisľúbil primátor.
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