Napló
Ne cs@k lógj a neten!
Internet Fiesta 2008
A 2008. évi Internet Fiesta március 26-ától 31éig tartott szerte az országban. Az Informatikai
és Könyvtári Szövetség elnöksége elfogadta az
országos programbizottság ajánlását, így az idei
kiemelt téma a Gyerekek és az internet volt. Ismét
a kecskeméti Katona József Könyvtár csapata
segítette a helyi programok egységbe szervezését, a széles körû tájékozódás lehetõségeinek, az
egységes arculatnak a megteremtését a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával.
Jelentõsen megnõtt a fiestázó könyvtárak száma, a felhívásra több mint száz település egy
híján kétszáz könyvtára jelentkezett. Duplájára
emelkedett a kistelepülések részvétele, még ha
ez több helyen kezdésként mindössze egy-két
programot jelentett is.
A kitartó mozgósító, segítõ munkának köszönhetõen, noha eltérõ mértékben, de minden megye csatlakozásával országos volt a lefedettség.
A hagyományokat megõrizve Bács-Kiskun megyében vettek részt a települések a legnagyobb
számban és százalékban. Budapesten a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár csaknem teljes hálózata
mellett az Országos Idegennyelvû Könyvtár isA 2008. évi Internet Fiestában részt vevõ
intézmények és az országos játék iskolai
csoportjainak száma

mét több programot kínált, de újonnan csatlakozott a BME OMMIK, az Országos Mezõgazdasági és Dokumentációs Központ, a Könyvtárellátó Kht. és több iskola is.
Debrecen, Miskolc intézményeinek összefogása – megyei és városi könyvtár, egyetemi
könyvtár, iskolák, kistelepülések – ugyancsak követésre méltó.
Rendkívül gazdag volt a program, több mint
700 eseménybõl választhattak az érdeklõdõk, ami
nagyon jelentõs, fõként, ha figyelembe vesszük,
hogy szinte fele annyi ideig tartott az ünnepek
miatt a fiesta, mint az elõzõ években.
Növekvõ programkínálat

A legtöbb programot ebben az évben is BácsKiskun megyében szervezték, mintegy 119-et,
ebbõl 31-et a Katona József Könyvtár indított.
Ugyancsak sokféle internetnépszerûsítõ esemény
volt Budapesten, Borsodban, Csongrádban, Hevesben, a Jászságban, Tolnában is.
Ezúttal is éltek a könyvtárak a folyamatos
programok kínálatával az eseti rendezvények kiegészítéseként. Többféle pályázat meghirdetésére került sor, készültek a témában kiállítások,
tanfolyamok indultak. A legtöbb rendezvény
31%-ban valamilyen internetes bemutató volt, de
nagyon sok játék és játékos program is szerepelt
a kínálatban.
A víz világnapja alkalmából újra meghirdetett Csepptõl az óceánig internetes ismeretterjesztõ játékra 84 csapat jelentkezett. Kiemelkedõ volt a kiskunfélegyházi iskolai könyvtárak
összefogása, ahonnan a legtöbb csapat vett részt
a játékban. A sok búvárkodást, olvasást, internetes
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A programok aránya megyénként
keresést igénylõ tizenöt feladatra, amelyeket ezúttal is Koleszár Márta ötleteinek köszönhettek a
játékosok, nagyon sok jó megfejtés érkezett. A
csapatok eredményeirõl a fiesta honlapján lehet
tájékozódni (http://fiesta.kjmk.hu).
A programok résztvevõinek 44%-a kölyök,
ugyanakkor 37%-a felnõtt volt, amelybõl kifejezetten nagyi korosztályú volt 4%. Ezek az adatok nagyon jól mutatják azt a kettõs célkitûzést,
hogy a gyerekek és az internet kapcsolatát mindkét korosztállyal igyekeztünk körbejárni.
A résztvevõk korosztályok szerint
Úgy látszik, a Ne cs@k lógj a neten! szlogen
sokaknak felkeltette az érdeklõdését, mivel a
programokon regisztrált résztvevõk száma országosan elérte a 25 ezer fõt.
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Ebben az évben
kiemelkedõen sikeres
volt a program médiavisszhangja. Az
MTV, a Hír TV, az
ATV stúdióbeszélgetésre hívta az országos programbizottság
tagjait, illetve interjút
készített velük az Info Rádió, a Magyar
Rádió krónikája, a
Lánchíd Rádió.
Az MTV Híradó, a
Napkelte, a Duna TV
programajánlói mellett nyolc internetes
hírportál foglalkozott a fiestával, a Népszabadság érdemi írást közölt. Emellett számos helyi
média is csatlakozott a programok ismertetéséhez.
Az Internet Fiesta népszerûsítését nagyon
jól szolgálta az a hangulatos plakát és hasznos
szórólap, amely Maczkóné Káldi Zsuzsa ötlete
és grafikai munkája alapján készült. Igyekeztünk minden csatlakozó településre eljuttatni
a megyei könyvtárak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár közremûködésével.
Az Internet Fiesta központi portálja jelentõs mértékben korszerûsödött. A csatlakozó
könyvtárak maguk tudták regisztrálni programjaikat, ami elsõre nem ment mindenkinek hibamentesen, de a többségnek nehézség nélkül
sikerült. Számtalan szempont szerint – megye,
település, intézmény, program, célközönség,
rendezvénytípus – lehetett keresni a honlapon. Részletes statisztikai adatokat összesített a rendszer, ami nagyon hasznos volt.
Mindez a kecskeméti Bitó Zsuzsa informatikus munkája már évek óta.
Az idei fiesta zárórendezvénye március
31-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban volt. Együttmûködõ partnereink, az
egyszervolt.hu és a Csodaceruza fõszerkesztõi érdekes tájékoztatót tartottak az
internet és az oktatás kapcsolatáról, a hasznos gyermekweboldalakról, mint amilyeneket õk is szerkesztenek. Az e-minõség
forradalma címmel Csepeli György gondolatai váltottak ki nagy érdeklõdést a hallgatóság soraiban.

A legsikeresebb és legtöbb
programot szervezõ könyvtárakat ezúttal is fõ
támogatónk, a
Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság
részesítette jutalomban. Alföldi
István ügyvezetõ
igazgató az oklevelek átadásakor elismerõen
szólt az idei programról, további széles körû
összefogásra biztatva a könyvtárosokat.
Délután kitûnõ összefoglalókat hallhattunk a
miskolci, a hajdúszoboszlói, a szombathelyi, a
soproni, a szentkirályi, az egri kollégáktól, valamint élvezetes perceket elevenítettünk fel a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár programjaiból.
2009-ben tízéves jubileumához érkezik a hazai Internet Fiesta. Bízunk benne, hogy még
többen lesznek részesei ennek a jó hangulatú,
ugyanakkor nagyon hasznos rendezvénysorozatnak.
Köszönet a résztvevõknek, köszönet a támogatóknak!
Ramháb Mária
az országos programbizottság elnöke

Internet Fiesta
Bács-Kiskun megyében
Többéves hagyomány, hogy március végén a megye könyvtárai csatlakoznak az internetet népszerûsítõ programsorozathoz, az Internet Fiestához. Az
idei év témáját szívesen fogadták a megye könyvtárosai, amit az is bizonyít, hogy 33 intézmény 119
programmal csatlakozott az országos akcióhoz.
Többen egy-két programmal, de voltak olyan
könyvtárak, amelyek bizony minden napra kitaláltak új, érdekes játékot, feladatot.
A központi szórólapokat, plakátokat a Katona József Könyvtár minden regisztrált intézménynek még a fiesta kezdete elõtt eljuttatta. Többen
a honlapon elérhetõ biankó plakátot felhasználva hirdették programjaikat.
Kecskeméten hagyományainkhoz híven
többféle rendezvénnyel vártuk az érdeklõdõket: egyéni oktatással egybekötött weboldalbemutatókat, játékos foglalkozásokat, elõadást

szerveztünk, és idén is összeállítottuk nettotóinkat több témában.
A város több általános iskolájából is fogadtunk 4. osztályos csoportokat. A gyerekek internet
segítségével megoldható feladatlapokat töltöttek
ki. Az internet technikai megismertetése mellett
célunk volt a hasznos és érdekes tartalmak bemutatása. Elsõsorban a természettel, az élõvilággal, valamint érdekes irodalmi oldalakkal ismerkedhettek meg a gyerekek.
A felnõtteknek nemcsak a gyerekeknek, hanem a gyerekekrõl szóló hasznos weboldalakat
is bemutattunk az egyéni weboldal-ajánlók alkalmával. A böngészésen túl azonban megismerhették az internet egyéb lehetõségeit – elektroniKönyvtári Levelezõ/lap • 2008. április •
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