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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-
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lap tartalmi felelõse, majd könyvtárunk honlap-
ján kalauzolta végig a jelenlévõket informatiku-
sunk, Oláh Zsolt. Záró programként olyan por-
tálokon barangolhattak tanárok, diákok, melye-
ken az Európai Unió által meghirdetett felhívá-
sokkal találkozhattak. Ugyanekkor egy másik
helyszínen, a Csokvaományi Községi Könyvtári
Szolgáltatóhelyen Éliás Gábor tanár tartott élve-
zetes bemutatót az internetes kapcsolatteremtés
lehetõségeirõl felsõ tagozatosoknak.

Az elkövetkezõ napokban minden, program-
sorozatunkban részt vevõ település érdeklõdõ
könyvtárlátogatói bepillantást nyerhettek abba a
folyamatba, hogy hogyan is lehet eligazodni
ebben a felfoghatatlan mennyiségû és folyton
változó információáradatban, és kiválasztani a
számukra legértékesebbet, leghasznosabbat. Prog-
ramjaink éppúgy megszólították a felnõtt lakos-
ságot (pl. Mire jó az internet?, Hallónet – a
messenger program bemutatása, Patikanet –
egészségrõl mindenkinek stb.), mint a gyerme-
keket (On-line mesék – meseportálok a neten,
Operáról gyerekeknek – kalandozás a neten a
Mozart operák világába stb.).

A programok között természetesen helyet kap-
tak a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
immár harmadik éve folyó Nemcsak a húszéve-
seké a világháló – Internet tanfolyam felnõttek-
nek foglalkozásai.

A két hét során találkozhattunk mind a fel-
nõttek, mind a gyermekek körében olyan érdek-
lõdõkkel, akik már gyakorlott felhasználóként
böngésztek a világhálón és olyanokkal is, akik a
segítségünkkel most tették meg az elsõ lépése-
ket. Az azonnali visszajelzésekbõl bizonyossá
vált, hogy az internet lehet hatékony munkaesz-
köz, lehet kitûnõ szórakozást nyújtó média és
lehet kapcsolatteremtõ lehetõség is.

Az utolsó nap záró programjai méltó keretet
adtak az addigi eseményeknek. A fiesta elsõ
napján elindított 10 nap 10 kérdés címû internetes
kvíz ünnepélyes eredményhirdetése mellett játé-
kos internetes ügyességi vetélkedõn mérkõzhet-
tek meg a résztvevõk, melynek során kiderült, ki
nyerheti el Az internet virtuóza címet. A vetél-
kedõk szereplõi értékes jutalmakat vehettek át,
könyvjutalmat vagy internetbérletet. A Fiesta
tükör elnevezésû programunkon pedig a feszti-
válon készült fotók segítségével felelevenítettük
az elmúlt tíz nap eseményeit és élményeit.

Tapasztalataink azt bizonyítják, nem véletlen,
hogy az Internet Fiesta rendezvénysorozatának
fõ bázisai a könyvtárak lettek, hiszen a hagyo-
mányos és elektronikus szolgáltatások egységet
alkotva nyújtanak magas szintû információs szol-
gáltatást. A kapcsolatteremtés új, virtuális dimen-
ziója, amit a világháló kínál – a hagyományos
szolgáltatások mellett – biztosítja a könyvtárak
jelenlétét és jövõjét a XXI. században. Emellett
elõsegíti az Ózdi kistérségi könyvtári szolgáltató
rendszer fõ célkitûzésének megvalósítását: infor-
mációt mindenhol, mindenrõl, mindenkinek.

Az Internet Fiesta központi rendezvényén
kapott oklevél, mely köszönetet mond az Ózdi
kistérség könyvtárosainak a programsorozat le-
bonyolításáért, igazolja célkitûzéseink helyessé-
gét és arra kötelez bennünket, hogy az internet-
kultúrát ne csak a fiesta évi rendezvényein, ha-
nem a mindennapokban is népszerûsítsük.

Bánfalvi Lászlóné
igazgató

Városi Könyvtár Ózd

Magyarország volt a díszvendége a bo-
lognai Nemzetközi Illusztrációs és
Gyermekkönyvvásárnak az idén. Azért
van ennek különös jelentõsége, mert ez
ma az illusztrációs szakma legfontosabb
nemzetközi megmérettetése.

A magyar szereplés szlogenje Magyar-
ország nyitott könyv, 30 illusztráció, 30
könyv volt.




