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Internet Fiesta
2006

Az internetkultúra nép-
szerûsítését szolgáló vi-
lágméretû programsoro-
zatot, az Internet Fiestát
évente rendezi meg az
Internet Society.

A fesztiválra ebben az
évben is hagyományosan
márciusban került sor, 20.
és 31. között. Miközben a
nemzetközi szervezõbi-
zottság már a 2008. év
virtuális találkozóját készí-
ti elõ, a mi fõ célkitûzé-
sünk az volt, hogy már
most az internet kapcso-
latteremtõ erejére irányít-
suk a figyelmet.

Magyarország a 2000.
évtõl csatlakozott az Inter-
net Fiesta elnevezésû akci-
óhoz, melyben a legna-
gyobb szerepet évek óta a
könyvtárak vállalták prog-
ramok szervezésével, szol-
gáltatások népszerûsítésé-
vel. Ezzel minél szélesebb
körben kívánjuk megismer-
tetni a digitális kultúra, az
új írásbeliség lehetõségeit és
hozzáférhetõvé tenni az erre
épülõ szolgáltatásokat.

A francia kezdeménye-
zésre született Internet Fi-
esta hazai rendezvényéhez
az idén ötven könyvtár csatlakozott és több mint
hetven iskola jelezte az országos játékban való
részvételt (a víz világnapja alkalmából több mint
hetven helyszínen kétszáznál is több csapatban
játszottak a gyerekek). A játékos események
mellett közhasznú szolgáltatások is helyet kap-
tak a programban, például állásbörze, pályázati

lehetõségek, elektronikus ügyintézés, levelezés,
keresés stb.

Ebben az évben már jól látszott, hogy hagyo-
mánya van az Internet Fiestának. Több helyen

partnerséget kialakítva bonyolították le a rendez-
vényeket (Ózd például a kistérség településeit
vonta be, Bács-Kiskun megye a városokkal dol-
gozott együtt).

Az idén még nagyobb körben sikerült moz-
gósítani a könyvtárakat. A megyei könyvtárak
bevonták a térségekben mûködõ kisebb könyv-
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tárakat is, hogy megérez-
zék az informatika hatal-
mas változtatást, fejlesz-
tést generáló erejét. A
könyvtárak – összefogva
az oktatási intézmények-
kel, a civil szervezetekkel
– gazdag programkínálatot
alakítottak ki az internet
kapcsolatteremtõ lehetõsé-
geit népszerûsítve. Ezek a
lehetõségek az élet szinte
bármely területére kiterjednek, sikerrel alkalmaz-
hatók egyebek mellett partnerkeresésre, a közössé-
gi életben, munkahelykeresésre vagy éppen szoci-
ális problémák enyhítésére.

Az Internet Fiesta lebonyolítója ebben az évben
is az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Neu-
mann János Számítógép-tudományi Társaság és a
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
volt, fõ szervezõje pedig a Katona József Megyei
Könyvtár Kecskemétrõl. A támogatók sorában sze-
repelt a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma.

A központi, országos rendezvényt március 28-
án tartottuk meg Budapesten, a Hallgatói Infor-
mációs Központ dísztermében. Érdekes, aktuális
elõadást hallhattunk többek között A könyvtárak
és a tartalomszûrés címmel Simon Éva jogász-
tól, A magánszféra védelme a könyvtárakban cím-
mel Tószegi Zsuzsannától, megismerhettük a
NAVA szolgáltatásait Kovács András Bálint, az
Internet jövõjét pedig Bakonyi Péter elõadásából.

Az elõadások letölthetõk a Katona József
Könyvtár honlapjáról (www.kjmk.hu).

Azok a könyvtárak, amelyek a legsikeresebb
programokat bonyolították le, ismét lehetõséget
kaptak a bemutatkozásra (Csongrád, Ózd, Kecs-
kemét, Debrecen stb.).

Az Internet Fiesta programbizottsága a Neu-
mann János Számítógép-tudományi Társaság tá-
mogatásával a hagyományoknak megfelelõen el-
ismerésben részesítette a legaktívabb és legered-
ményesebb programokat szervezõ könyvtárakat:
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Katona József Könyvtár, Kecskemét
Városi Könyvtár Fiókkönyvtárai, Debrecen
Városi Könyvtár Fiókkönyvtárai, Miskolc
Ózd Kistérség Könyvtárai, Ózd
Csemegi Károly Könyvtár és Információs Köz-
pont, Csongrád

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
Hild Viktor Városi Könyvtár, Szolnok
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Városi Könyvtár, Kiskunmajsa
Bölcs Bagoly Városi Könyvtár, Szikszó
Arany János Városi Könyvtár, Kisújszállás
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest
Községi Könyvtár, Szentkirály

Az Internet Fiestát évrõl évre egyre nagyobb
érdeklõdés kíséri, abban a reményben zártuk az
eseményt, hogy jövõre még többen csatlakoznak
majd felhívásunkhoz. (-mi-)

Internet Fiesta
a csongrádi Csemegi
Károly Könyvtárban
2006-ban hetedik alkalommal került megszerve-
zésre az Internet Fiesta elnevezésû országos ren-
dezvénysorozat. A csongrádi Csemegi Károly
Könyvtár és Információs Központ negyedszer
kapcsolódott be a programokba és szervezett
2006. március 20. és 31. között az internet nép-
szerûsítésével kapcsolatos rendezvényeket.

Célul tûztük ki, hogy minden korosztályt meg-
szólítsunk rendezvényeinkkel, hogy felhívjuk a
figyelmet bizonyos szolgáltatásokra és az aktu-
alitások jegyében szervezzünk játékos programo-
kat. Együttmûködõ partnereket is sikerült talál-
nunk a csongrádi általános és középiskolák diákja-
iban, az énektanárok munkaközösségében és a
vakok és gyengénlátók csongrádi csoportjában.

A rendezvény népszerûsítésében segítségünkre
volt a Csongrád TV és a Csongrád Rádió, akár-
csak a helyi újság és a megyei lap. Plakátokon,
szórólapokon és a könyvtár honlapján is népsze-
rûsítettük programjainkat. Az Internet Fiesta ren-
dezvénysorozat megkezdése elõtt a helyi televí-
zió és a Csongrád Rádió harminc-harminc per-
ces beharangozó mûsorban ismertette részlete-
sen a programokat, aminek hatása meg is érzõ-
dött a látogatottságon.

Ebben az évben újításként bevezettük, hogy a
honlapunkon is elérhetõk voltak a feladatlapok,
amelyeket e-mailben a könyvtár címére vissza
lehetett küldeni.

Március 20-ától hirdettük meg a számítógé-
pes rajzversenyt és a speciális számítógépes tan-
folyamokat.


