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A legsikere-
sebb és legtöbb
programot szer-
vezõ könyvtára-
kat ezúttal is fõ
támogatónk, a
Neumann János

Számítógép-tudo-

mányi Társaság

részesítette juta-

lomban. 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, vala-
mint élvezetes perceket elevenítettünk fel a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár programjaiból.

2009-ben tízéves jubileumához érkezik a ha-
zai Internet Fiesta. Bízunk benne, hogy még
többen lesznek részesei ennek a jó hangulatú,
ugyanakkor nagyon hasznos rendezvénysorozatnak.

Köszönet a résztvevõknek, köszönet a támo-
gatóknak!

Ramháb Mária

az országos programbizottság elnöke

Internet Fiesta
Bács-Kiskun megyében

Többéves hagyomány, hogy március végén a me-
gye könyvtárai csatlakoznak az internetet népsze-
rûsítõ programsorozathoz, az Internet Fiestához. Az
idei év témáját szívesen fogadták a megye könyv-
tárosai, 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 kitalál-
tak új, érdekes játékot, feladatot.

A központi szórólapokat, plakátokat a Kato-
na József Könyvtár minden regisztrált intézmény-
nek még a fiesta kezdete elõtt eljuttatta. Többen
a honlapon elérhetõ biankó plakátot felhasznál-
va hirdették programjaikat.

Kecskeméten hagyományainkhoz híven
többféle rendezvénnyel vártuk az érdeklõdõ-
ket: egyéni oktatással egybekötött weboldal-
bemutatókat, játékos foglalkozásokat, elõadást

szerveztünk, és idén is összeállítottuk net-
totóinkat több témában.

A város több általános iskolájából is fogad-
tunk 4. osztályos csoportokat. A gyerekek internet
segítségével megoldható feladatlapokat töltöttek
ki. Az internet technikai megismertetése mellett
célunk volt a hasznos és érdekes tartalmak be-
mutatása. Elsõsorban a természettel, az élõvilág-
gal, valamint érdekes irodalmi oldalakkal ismer-
kedhettek meg a gyerekek.

A felnõtteknek nemcsak a gyerekeknek, ha-
nem a gyerekekrõl szóló hasznos weboldalakat
is bemutattunk az egyéni weboldal-ajánlók al-
kalmával. A böngészésen túl azonban megismer-
hették az internet egyéb lehetõségeit – elektroni-
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kus levelezés, fórumok használata, elektronikus
ügyintézés – is.

A szintén több éve folyó lakossági internet-
használói tanfolyamaink Nagyinet-hallgatóit egy
beszélgetésre invitáltuk a Nagyinet+ Klubba,
amelynek létrehozását õk kezdeményezték. Nagy
örömünkre szolgált, hogy nemcsak volt hallga-
tókat, hanem több éve a könyvtárunkban
internetezõ nagyikat is vendégül láthattunk a
rendezvényen.

A rendszeresen intézményünkben internetezõ
gyerekek körében idén is nagyon népszerûek
voltak nettotóink, de sokan szívesen foglalkoz-
tak az általános iskolásoknak összeállított fel-
adatlapokkal is.

A könyvtárunkban mûködõ Europe Direct
Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont
egy on-line totóval kapcsolódott a fiestához –
Európa polgára vagyok címmel. A megoldáso-
kat e-mailben vártuk és kaptuk. Bár a feladato-
kat gyerekek számára állítottuk össze, felnõtt
résztvevõket is regisztrálhattunk.

Lehetõségek és veszélyek – az internet felnõtt

szemmel témában elõadást szerveztünk. Elsõsor-
ban szülõket, nagyszülõket, pedagógusokat vár-
tunk, de az érdeklõdõk között középiskolásokat
is fogadhattunk. Szakértõ elõadóink – az
egyszervolt.hu, a huszadikszázad.hu, valamint a
Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
munkatársai – az internet didaktikai hasznával,
az elõbbi két weboldal oktatásban, nevelésben
betölthetõ szerepével, valamint az internet-
használat jogi hátterével, a technikai és tartalmi
veszélyekkel ismertették meg a hallgatóságot.

Már a programszervezés során igyekeztünk
felhívni a figyelmét, illetve felkelteni az érdek-
lõdését megyénk kisebb könyvtárainak is a fiesta
iránt. Igény esetén felajánlottuk feladatsorainkat,
bemutatóinkat, programterveinket. Nagy örö-
münkre szolgált azonban, hogy önállóan is töb-
ben szervezték meg saját programsorozatukat –
nemcsak a városi könyvtárak, hanem a községi
intézmények közül is.

A legtöbben a vetélkedõkben vettek részt, de
sok osztály élt a csoportos foglalkozás lehetõsé-
gével is. Csaknem kétezer kölyök látogatója volt
a programoknak, ami az összes látogató 60%-a.

Bács-Kiskun megyébõl három könyvtár ve-
hette át a 2008. évi Internet Fiesta oklevelét. A
Katona József Könyvtár támogatásával, de je-
lentõs számú önálló program megszervezésével

vívta ki az elismerést két kistelepülés, Katymár

és Szentkirály könyvtárosa. A siker ismét az
összefogásnak, az egyéni és csoportos teljesíté-
seknek köszönhetõ.

Rédai Árpádné Angéla–Szabóné Czakó Dóra

Internet Fiesta
Szentkirályon

Idén kilencedik alkalommal rendezték meg or-
szágosan az Internet Fiestát, melyhez a szentki-
rályi könyvtár harmadszor csatlakozott. Az idei
mottó: „Ne cs@k lógj a neten!” volt, amivel
fõként a gyerekeket kívánták megszólítani a szer-
vezõk. Én is elsõsorban számukra szerveztem
programokat.

Idén jóval nagyobb hangsúlyt fektettem az
elõkészítõ munkára. Már az ünnep elõtt elké-
szültek a plakátok, szórólapok a lakosságnak,
meghívók a gyerekek üzenõfüzetébe, elõzetes
a Szentkirályi Hírmondóba, és a részletes prog-
ram az iskola honlapjára. A szponzorok, tá-
mogatók megszólítása levélben már február
végén megtörtént. Ennek köszönhetõen most
elõször két kisebb vállalat és három egyéni
vállalkozó is támogatta rendezvényünket fel-
ajánlásaival.




