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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.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. április • 19

Nemcsak a látóké az internet címmel be-
mutatót tartottunk a hangoskönyvtár számító-
gépén, amelyet nemcsak a gyengénlátók, ha-
nem egy sikeres pályázat révén a vakok is
használhatnak. Szerettük volna felhívni a fi-
gyelmet erre a szolgáltatásra, és ennek érde-
kében felvettük a kapcsolatot a vakok és
gyengénlátók szervezetének csongrádi és
Csongrád környéki csoportjaival. Négyesével
fogadtuk õket, így lehetõség nyílt nemcsak a
bemutatóra, hanem arra is, hogy kipróbálhas-
sák az eszközöket, és ezzel eloszlassuk azt a
félelmet az internet használatával szemben, ame-
lyet sokszor érzünk ezekben az emberekben.

CD-ROM kiállítást szerveztünk a szolgálta-
tás népszerûsítése érdekében, amelyhez kapcso-
lódó CD-ROM bemutatókon megközelítõleg
százötven kisiskolás vett részt. Ezzel a program-
mal is az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyel-
met egy olyan szolgáltatásra, amelynek a kihasz-
náltságával nem vagyunk elégedettek. Csopor-
tos foglalkozásokon, projektor segítségével ki-
vetítõn tekinthették meg a gyermekek azokat a
multimédiás CD-ROM-okat, amelyek tanulmá-
nyaikban, de a szabadidõ hasznos és kellemes
eltöltésében is segítségükre lehetnek.

Nagy sikere volt az általános iskolás gyerme-
kek körében a Bartók totónak, a felnõttek köré-
ben pedig az internetes totónak. A Bartók Béla
születésének évfordulójához köthetõ totót az
énektanárok munkaközösségével közösen szer-
veztük. A kérésünk az volt a feladatok összeál-
lítása kapcsán, hogy ne csak a hagyományos
dokumentumokat, ne csak a zenei könyvtárun-
kat, hanem a Bartók Béláról az interneten el-
képesztõ mennyiségben elérhetõ információ-
kat is fel kelljen használni ahhoz, hogy telita-
lálatot lehessen elérni.

A felnõtteknek készítettük el a net-totót,
amelyben azt szerettük volna felmérni, hogy
milyen ismeretekkel rendelkeznek az internetrõl
az emberek. Ehhez szintén több helyrõl kellett
adatokat, információkat gyûjteni.

Újításként március 25-én 9-tõl 20 óráig tar-
tottuk meg a családi fiestát, amely minden kor-
osztályt megmozgatott. 2005-ben már igen nagy
sikere volt a nagy könyves fiestának, ennek
mintájára szerveztük meg most a családit.

A Mesés internet, a Pontbajnokság és a Ked-
venceink az interneten címû programok egész
napos elfoglaltságot biztosítottak a gyermekek-
nek és szüleiknek egyaránt. A felnõtteknek meg-
hirdettük az Ezt tanultuk az internethasználati
tanfolyamokon címû játékos vetélkedõt. Az el-
múlt négy évben közel ötszázan vettek részt a
könyvtárunk által szervezett internethasználati tan-
folyamokon. Ezeket az embereket szólítottuk meg,
hogy kapcsolódjanak be egy játékos vetélkedõbe,
ahol a tanfolyamokon tanultakra vonatkozó felada-
tokat kellett megoldani. Számunkra a legnagyobb
siker az volt, hogy nyitástól zárásig tudtunk felnõt-
teknek és gyermekeknek egyaránt olyan progra-
mokat biztosítani, amelyek lekötötték õket, és a
gyermekek még ebédelni sem mentek haza, ne-
hogy lemaradjanak a délutáni programokról.

A családi fiestán akciókkal, ingyenes infor-
matikai tanácsadással és más kedvezményekkel
is vártuk az érdeklõdõket.

Elmondhatjuk, hogy egy sikeres fiestán van túl
a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár. Örömmel
vettük, hogy az Internet Fiesta budapesti központi
rendezvényén a debreceni, ózdi és kecskeméti
könyvtárral együtt a csongrádi is felkérést kapott
programjainak bemutatására. A kiemelkedõen szín-
vonalas és ötletes programokat szervezõ könyvtá-
rak a Neumann János Számítógép-tudományi Tár-
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saság igazgatójától vehették át az okleveleket és az
ezzel járó pénzjutalmat.

2006. március 20. és 31. között mintegy két-
ezer gyermeket és felnõttet tudtunk megszólítani
és mozgósítani rendezvényeinkkel, amelyeket a
következõ években is szeretnénk megszervezni.

Horváth Varga Margit

Internet Fiesta
az ózdi kistérségben
Az ózdi Városi Könyvtár az idén harmadszor vett
részt a rendezvénysorozatban, az idén az Ózd Kis-
térség Többcélú Társulása keretében mûködõ kis-
települési könyvtári szolgáltató egységeket is be-
vontuk a programba. Úgy véltük, szolgáltató könyv-
tárként közvetítõ szerepünkbõl adódóan meg kell
tanítanunk másokat is – legyenek bár könyvtáro-
sok vagy olvasók –, hogy miként igazodjanak el
ebben az információáradatban, hogyan használják
az új technológiákat a különbözõ élethelyzetekben
és az ismeretszerzésben.

A célközönség meghatározása nem könnyû
feladat. A munka és a tanulás melletti kis sza-
badidõben kell helyet találni a könyvtárosok-
nak felnõtt és gyermek látogatóik életében a
közösségi programoknak.

Célszerûnek tûnt, hogy az ózdi könyvtárosok
menjenek ki a kis településekre, hogy az érdeklõdõ
olvasók saját könyvtári környezetükben ismerked-
hessenek meg az internet rejtelmeivel. Fõ céljaink
tehát a következõk voltak:

• a programhelyszínek bõvítése
– Ózd mellett a másik két, Ózd kistérségé-

ben lévõ város – Borsodnádasd és Putnok –
könyvtárának bevonása,

– a községi könyvtári szolgáltatóhelyek be-
kapcsolása (Csokvaomány, Dubicsány, Hét
községek);

• a könyvtárak, könyvtári szolgáltató egy-
ségek mint kistelepülési közösségi terek szere-
pének erõsítése az esélyteremtés szándékával;

• a helybéli lakosság széles körû részvé-
telének szorgalmazása, különös tekintettel az
oktatási intézmények tanulóira és az idõsko-
rú használókra;

• az információhoz való hozzáférés fon-
tosságának hangsúlyozása;

• az internettel kapcsolatos ismeretek ter-
jesztése és népszerûsítése.

Mindezek érdekében a programok lebonyo-
lítását a kis településeken a helyi szakembe-
rek mellett az ózdi Városi Könyvtár munka-
társai vállalták fel. Az ózdi Városi Könyvtár
honlapján indított kvíz játékba tíz napon ke-
resztül a kistérségbõl bárhonnan bárki bekap-
csolódhatott.

A programokat a különféle korosztályok ér-
deklõdési körének megfelelõen állítottuk össze.
A regionális, kistérségi és városi írott és elektro-
nikus sajtó bevonásával széles körben töreked-
tünk a programsorozat népszerûsítésére, ami si-
került is, hiszen hírt adott az Internet Fiestáról
az Ózdi Városi Televízió, a Magyar Televízió
Miskolci Regionális híradója, az Ózdi Közélet
hetilap, és különféle internetes portálokon is
megjelentek a programjaink.

Azt tapasztaltuk, hogy a programsorozat ked-
vezõ fogadtatásban részesült a kis településeken,
valamennyi megszólított korosztály érdeklõdé-
sére számíthattunk a két hét alatt. Azt is láttuk
ugyanakkor, hogy elengedhetetlen a kis telepü-
léseken a szélessávú internetelérés, valamint a
megfelelõ számítógépes eszközpark biztosítása,
és egyre több helyen vetõdött fel az internet-
használói tanfolyamon való részvétel igénye.

Március huszadikán könyvtárunkban Ózd
város polgármestere, Ózd Kistérség Többcélú
Társulása elnöke, Benedek Mihály nyitotta meg
a rendezvénysorozatot, aki beszédében hangsú-
lyozta az internet mindennapjainkban betöltött
fontos szerepét, legyen az például a tanulást ki-
egészítõ információszerzés vagy kapcsolatterem-
tés. A köszöntõ után HálÓzd be a világot! cím-
mel Ózd város honlapját mutatta be Tóth Vero-
nika, a Polgármesteri Hivatal tanácsosa, a hon-


