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Internet Fiesta 2007
A 2007. évi Internet Fiestára március 20. és
30. között került sor hazánkban. Az országos
programbizottság az elektronikus ügyintézést
javasolta kiemelt témának, ami nagyon idõ-
szerû volt. Ezúttal is az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség szervezésében zajlott a prog-
ram, a kecskeméti Katona József Könyvtár
koordinálásával. Õk mûködtették a központi
adatbázist, amely a csatlakozó
könyvtárak összes programját tartal-
mazta, elkészítették a fiesta plakát-
ját, szórólapját, amely az ország
minden pontjára eljutott.

A kitartó mozgósító, segítõ mun-
kának köszönhetõen egyre többen
csatlakoznak az akcióhoz. Ebben az
évben már 112 könyvtár vett részt a
programban, és 68 iskola is bekap-
csolódott a játékba. Eltérõ mértékben
ugyan, de szinte teljes volt az orszá-
gos lefedettség.  Bács-Kiskun megyé-
ben vett részt a legtöbb település a
programban, illetve a fõvárosban a
legtöbb könyvtár. A Fõvárosi Szabó

Ervin Könyvtár csaknem teljes hálózata mellett
az Országos Idegennyelvû Könyvtár, a Corvinus
Egyetem, szakközépiskolák, gimnáziumok is
részt vettek a fiestában.

Rendkívül gazdag volt a programkínálat,
mintegy 605 eseménybõl választhattak az érdek-
lõdõk. Ez több mint 60%-os növekedést jelent
az elõzõ évhez képest.

A legtöbb programot Bács Kiskun megyében
szervezték, mintegy 130-at, ebbõl 37 eseményt
a Katona József Könyvtár indított. Budapesten,
Borsodban, Csongrádban, Hevesben, a Jászság-
ban, Tolnában is sokféle internet-népszerûsítõ
esemény zajlott.

Többen éltek az eseti rendez-
vények mellett a folyamatos prog-
ramok szervezésével is.  Többféle
pályázat meghirdetésére került sor,
készültek a témában kiállítások,
tanfolyamok indultak, számos CD-
ROM, könyvtári internetes bemu-
tató zajlott. A legtöbb rendezvény
(34%) azonban az elektronikus
ügyintézésrõl szólt. A 205 alka-
lommal a legkülönfélébb elektro-
nikus ügyintézést mutatták be a
könyvtárosok. Kiemelt együttmû-
ködõ partnereink voltak az Adó és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal köz-
ponti és regionális szervezeteinek

szakemberei. Nem maradtak el ezúttal sem a
játékos foglalkozások, amelyekre nagyon sok gye-
rek volt kíváncsi. A víz világnapja alkalmából meg-
hirdetett Csepptõl az óceánig internetes ismeretter-
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jesztõ játékra 68 iskolából jelentkez-
tek csapatok, és nagyon jó megfejté-
seket küldtek be. Népszerûek voltak
a blogger, a nagyi, az IT-mentor ta-
lálkozók, amelyek azonos érdeklõdé-
sû csoportok együttlétére adtak lehe-
tõséget.

A programok 27%-a korosztályi
megkötöttség nélküli volt, 20%-a a
gyereknek szólt, 52%-a a felnõttek-
nek, amelybõl 2% kifejezetten a na-
gyikat szólította meg.

Jelentõsen kibõvült az együttmû-
ködõk köre. Az iskolák, civil és
szakmai szervezetek mellett a szak-
cégek, szolgáltatók, médiumok is
nagy segítségünkre voltak.

Ebben az évben kiemelkedõen jó
programot szerveztek a csongrádi
városi könyvtár munkatársai, ame-
lyek sok emberhez eljutottak. Bí-
zunk benne, hogy többségük folya-
matos szolgáltatássá válik a könyv-
tárban. Ugyancsak dicséretesen sok

ötletük volt a debreceni kollégáknak, ahol a
honlapukon mûködõ Fiesta Rádió folyama-
tosan invitálta az embereket a programokra.

A kistelepülések nagyobb számban csat-
lakoztak a fiestához, mint a korábbi évek-
ben. Közülük ezúttal is a Bács-Kiskun me-
gyei szentkirályi könyvtárnak sikerült a leg-
gazdagabb és legmozgalmasabb eseményt
megszerveznie.

Kiemelkedõen jó és hasznos volt a már-
cius 27-ei központi rendezvény, amelynek
a Kempelen Farkas Hallgatói Információs
Központ adott helyet. Kitûnõ elõadásokat
hallgathatott meg a közel száz résztvevõ a
délelõtt során, majd ebéd után a legügye-
sebb könyvtárak – Mosonmagyaróvár,
Eger, Debreceni Városi Könyvtár, Csong-
rád – számoltak be helyi programjaikról.
Ekkor adták át az elismerõ oklevelet a leg-
sikeresebb programszervezõknek, akik a
fiesta fõtámogatójától, a Neumann János

Számítógép-tudományi Társaságtól diffe-
renciált pénzjutalomban is részesültek.

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kol-

légiuma az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség központi rendezvényét, a közös
promóciós anyag elkészítését támogatta.
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A 2007. évi Internet Fiesta feltétlenül folyta-
tásra érdemes. Bízunk benne, hogy akik a kez-
detektõl részt vesznek ebben a mozgalomban,
már nem adják fel, akik meg nem próbálták még,
azokat a jövõben a csatlakozók között köszönt-
hetjük.

Köszönet a támogatóknak!
Fõtámogató: Neumann János Számítógép-tu-

dományi Társaság
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Fõvá-

rosi Szabó Ervin Könyvtár, Katona József
Könyvtár, egyéni szponzorok

Ramháb Mária

a programbizottság elnöke

Internet Fiesta a Bródy
Sándor Megyei és Városi

Könyvtárban

Ha március, akkor Fiesta,

Tudja ezt már könyvtárunk

Apraja-nagyja!

Így aztán már február végén törtük a fejünket,
hogyan készüljünk az idei rendezvényre. Sok-
szor nekünk is megfordul a fejünkben: szük-
ség van-e még ezekre a programokra, hiszen
egyre több otthonba belopózott az internet,
egyre többen birtokolják a digitális írástudást.
Ugyanakkor a kezdõk oktatását célzó tanfo-
lyamaink iránt 2001 óta szakadatlan az érdek-
lõdés, és bemutatóinkon, elõadásainkon is ta-
pasztaljuk, van még bõven tennivalónk ezen a
téren!

Összedugtuk hát fejünket, s máris sorjáztak
az ötletek.

Évente ismétlõdõ rendezvényeinkre kétféle
programot szervezhetünk: vagy a jól bevált be-
mutatóknak találunk újabb közönséget, vagy tel-
jesen új ötletekkel állunk elõ. Rendezvénysoro-
zatunkban mindkettõre akad példa.

Íme néhány az elõbbire!
A fiesta központi témája, Ügyeink elintézése,

tálcán kínálta szokásos elõadásunk tárgyát, rá-
adásul az e-ügyintézés bonyodalmaival már nap
mint nap bíbelõdünk olvasószolgálatunkban.
Nemrég vett részt két kolléganõm egy IT-men-
tor továbbképzésen Miskolcon, ahol hasznos in-
formációkat kaptak e témában. Ezeket most meg-
osztottunk nemcsak olvasóinkkal, hanem egy

belsõ továbbképzés keretében könyvtáros kollé-
gáinkkal is.

Másik elõadásunk szórakoztatóbb témát cél-
zott meg: a rock szerelmeseinek kínáltunk zenés
bemutatót Mindhalálig rock and roll! címmel, s
záró rendezvényünkön a zenehallgatás mellett
alkalom nyílt arra is, hogy megismertessük ol-
vasóinkat a rockzene internetes forrásaival.

Roppant népszerûek totóink, amelyeket min-
dig az aktuális történések jegyében töltünk meg
új tartalommal. Volt köztük Netböngészõ, ahol
internetes keresõk segítségével kellett a megadot-
tak közül a helyes választ megtalálni.

Internet a könyvtárban, könyvtár az interneten

játékunkkal honlapunkon lehetett barangolni. A
feltett kérdésekre adott válaszok segítségével
megismerkedhettek látogatóink könyvtárunkkal,
honlapunkkal, s még ajándékot is nyerhettek!
EU-totónk és EU-országtotónk az unió ötvene-
dik születésnapja alkalmából készült, ráadásul
az elõbbivel nemcsak lexikai, hanem angol nyelv-
tudásukat is próbára tehették az érdeklõdõk.
Rock-totónk a Mindhalálig rock and roll! címû
elõadásunkhoz kapcsolódott, de önállóan is meg-
oldható volt, sõt az elõadás helyszínén is ki le-


