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Az országos programbizottság a helyi rendez-
vényeket beválasztotta a legjobbak közé, és a
szakma meghívott képviselõi elõtt bemutatót is
tartottam Budapesten. Köszönöm mindenki se-
gítségét és részvételét!

Szutor Sándorné

Fiesta a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtárban

Az Internet Fiesta programsorozatát március 26.
és 31. között hirdette meg az Informatikai és
Könyvtári Szövetség, melyhez – az elmúlt évek-
hez hasonlóan – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
több településérõl csatlakoztak: Bánréve,
Borsodnádasd, Járdánháza, Kazincbarcika,
Krasznokvajda, Ózd, Sajónémeti, Sajóvelezd,
Sáta, Szikszó könyvtárai, Miskolcon a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei Könyvtár és a Városi Könyv-
tár nyolc fiókkönyvtára.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban
nagy erõfeszítéseket teszünk annak érdekében,
hogy ráirányítsuk a figyelmet az olvasásra. A
hagyományos forma mellett napjainkban egyre
fontosabb szerep jut az elektronikus olvasniva-
lóknak, amiket be is mutatunk a gyermekeknek
a foglalkozásokon, lehetõség szerint kötetlen,
játékos formában. Az idõsebb korosztályt elõ-
adásokkal, bemutatókkal, tanfolyamokkal várjuk.

Az Internet Fiesta idején igyekeztünk még több
gyermeket és felnõttet becsá-
bítani a könyvtárba, megnyer-
ni õket az olvasás ügyének.

Ebben az évben a szerve-
zõk kiemelt figyelmet szen-
teltek a gyermekeknek. Kö-
zös célkitûzésünk az volt,
hogy megmutassuk, a játé-
kok mellett a világhálónak
nagyon sok hasznos oldala
van. Fontosnak tartottuk,
hogy ne csak a lehetõségek-
re, hanem a veszélyekre is
felhívjuk a figyelmet.

Tavaly több sikeres pá-
lyázat eredményeképpen
megújulhatott Gyermek-
könyvtárunk. Októberben
megnyitottuk a Játék-Várat,

ahol társas- és készségfejlesztõ játékokat helyez-
tünk el. Mára sokkal szebb, barátságosabb kör-
nyezetben fogadhatjuk a kis olvasókat.

A 2007. évi Internet Fiesta programjainak
sikeres megszervezéséért kapott támogatásból
újabb számítógépet vásároltunk. Eddig a gyere-
keknek folyamatosan várakozniuk kellett, mivel
egyetlen gépet használhattak. Az elmúlt évek
tapasztalata azt mutatja, hogy a játékon túl egyre
többször a tanulás, vagy éppen a házi dolgoza-
tok elkészítése a céljuk.

Az elmúlt néhány napban tehát a megszokott-
nál több foglalkozáshoz kapcsolódott az internet.
Igyekeztünk a lehetõségek széles körét bemutat-
ni úgy, hogy minél több arcát ismerjék meg e
csodálatos, de nem egyedüli információszerzési
lehetõségnek.

Programok ovisok számára

Kacifántos rajzoló

Bemutattuk a www.egyszervolt.hu, a mini
max.hu, a kacifant.hu stb. oldalakat. Közösen ke-
restek meséket, színezõket; játszhattak kedvenc
mesehõseikkel.

Programok kisiskolások számára

Dalok, játékok, animációk az interneten

A www.egyszervolt.hu oldalait mutattuk be
második osztályosoknak. Elõször dalokat hall-
gattak meg, amit közös éneklés követett; majd a
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mesék között válogattak. Lelkesen fedezték fel
az általuk már ismert mondókákat, jót nevettek
a vidám animációkon.

Digitális matiné. Micsoda sorozat!

Régi magyar regékkel ismerkedtek meg a
negyedikesek, ezt követõen együtt barangoltak
történelmi honlapok között.

Internetes portálok – csak nektek!

Az olvasnijo.hu, a dormogo.semic.hu, a
cimbora.hu, a neumann-haz.hu oldalain diafil-
meket kerestünk.

Programok felsõsök számára

A nagyobbaknak szóló programjaink a komplex
ismeretszerzést szolgálták.

Segít a könyvtár honlapja...:

Hunyadi Mátyásról – másképp

Az ötödikesek megismerkedtek
könyvtárunk honlapjával és az
internetes katalógus használatával.
Feladatuk egy-egy könyv jelzetének
megkeresése volt; majd meg kellett
találniuk a szabadpolcon, s ezután
kikeresniük egy adott kérdésre a
megfelelõ választ. Célunk volt az
internet sokszínû lehetõségei mellett
a könyvtári hasznának bemutatása is.

Lexikon, enciklopédia

vagy az internet?

A hetedikesek feladata az ismeretek közötti
szelektálás volt. A különbözõ történelmi honla-
pok áttekintése mellett konkrét válaszokat is ke-
resniük kellett az interneten és a lexikonokban.
Majd ezeket közösen összehasonlították. Azt
vizsgálták, hol találnak pontosabb, részletesebb
információkat.

Ez csak ízelítõ a gyermekek számára szervezett
programjainkból, melyek segítségével – reménye-
ink szerint – a Gyermekkönyvtár olvasóinak kelle-
mes és hasznos idõtöltéssel szolgálunk. Célunk az
volt, hogy egyre több gyermek érezze: könyvtár-
ban lenni jó...

Programok a tini korosztály számára

Tapasztalataink szerint a kamaszok többnyire
csak internetezni járnak a
könyvtárba, s egyre keve-
sebb könyvet vesznek a ke-
zükbe. Igyekeztünk olyan
programot kitalálni, amely a
könyvtár számukra is hasz-
nos oldalait mutatja meg.

Sulikeresõ

Továbbtanulási lehetõsé-
gekrõl tájékozódhattak, s az
egyes iskolák honlapjai kö-
zött böngészhettek a 7–8.
osztályosok a tájékoztató
könyvtárosok segítségével.

Olvasd el az interneten!

Az elektronikusan elér-
hetõ folyóiratok és könyvek
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használatát mutatták be a tájékoztató könyvtá-
rosok.

Filmklub a könyvtárban

A diákok közt széles körben kedvelt lett az
elmúlt idõszakban az alapvetõen nyugdíjas olva-
sóink számára szervezett program. Felfedezték
ugyanis, hogy a NAVA archívumában több kö-
telezõ és ajánlott olvasmány feldolgozása látha-
tó. A fiesta ideje alatt Makk Károly Elveszett

paradicsom címû filmjét tekinthették meg az ér-
deklõdõk a könyvtár földszinti elõadótermében.

Kattints rá te is!

Pályázatot hirdettünk a fenti címmel tinik ré-
szére. Megkértük õket, készítsenek ajánlást ba-
rátaiknak, ismerõseiknek. Küldjék el annak a
weboldalnak a címét, ami számukra érdekes, új
információval szolgál, amit gyakran megnéznek!
Írjanak hozzá két-három mondatos ajánlást! A
leghasznosabb oldalak gyûjteményét a – 2007-
ben A nagy olvashow idején átadott – Tini-
sarokban is elhelyeztük.

Programok mindenki más számára

Bár a célcsoport a gyermek korosztály volt, nem
feledkeztünk meg idõsebb olvasóinkról sem.

Levelezzünk az interneten!

Az internetes levelezés lehetõségeit mutattuk
be a földszinti Tájolóban. A postafiók létrehozá-
sa, a csatolt állományok, képek küldése, a kü-
lönbözõ levelezõprogramok ismertetése nagyon
hasznosnak bizonyult, hiszen egyre többen hasz-
nálják a kapcsolattartásnak ezt a gyors és egy-
szerû módját.

Internet-suli a könyvtárban

Alapfokú számítástechnikai és internethasz-
nálati tanfolyamot szerveztünk a könyvtár olva-
sói részére. Évek óta havi rendszerességgel indí-
tunk csoportot, ami nagyon kedvelt a nyugdíja-
sok körében, akik lelkes és kitartó tanulónak bi-
zonyulnak. Egyértelmû siker számunkra, hogy
az áprilisi tanfolyamunk létszáma már február
végén betelt.

Az internet összehoz! N@gyiklub-találkozó

2007-ben az Internet Fiesta alkalmából meg-
alakítottuk a N@gyiklubot. A korábbi tanfolya-

mok résztvevõit hívjuk meg, lehetõséget adva
számukra, hogy elmondják az idõközben felme-
rült kérdéseiket, tapasztalatot és címet cserélje-
nek, továbbá hogy újdonságokkal (pl.: Ügyfél-
kapu) ismertessük meg õket.

Nyugdíjasaink kitartását mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a klub azóta is mûködik, sõt
új tagokkal is bõvült.

Gyorsan, ingyen, mindent egy helyen!

A földszinti Tájolóban az érdeklõdõk megis-
merkedhettek az Ügyfélkapu használatával, majd
közösen kipróbáltuk, hogyan intézhetjük minden-
napi ügyeinket gyorsan, sorban állás nélkül.

Ezeket a programokat a naponta felmerülõ
problémák nyomán hirdettük meg. A nagy ér-
deklõdésre való tekintettel rendszeres képzés
indítását tervezzük, mivel az elmúlt idõszak-
ban jelentõsen megnõtt azok száma, akik ügye-
iket az interneten, az Ügyfélkapun át szeret-
nék intézni, vagy éppen e-bevallást akarnak
készíteni. Reméljük, sikerül ráébreszteni az
olvasókat arra, hogy a könyvtár hagyományos
szolgáltatásain túl a korszerû technikák meg-
ismertetésében is a hasznukra lehet.

További események

Digitális könyvtárak és gyûjtemények Borsod–

Abaúj–Zemplén megyében

A tájékoztató könyvtárosok segítségével a
helyismereti részlegben megismertettük az érdek-
lõdõket megyénk e-folyóirataival, és tájékozód-
hattak a megye egyéb e-forrásairól is.

A nyelvtanulás velünk könnyebb!

A nyelvi részlegben internetes honlapokat
mutattunk be az angol nyelvet tanulóknak és
tanítóknak. A tanulás mellett természetesen le-
hetõség volt játékok kipróbálására, idegen nyel-
vû rejtvények kitöltésére is, de a tudásszint
méréséhez is talált segítséget az érdeklõdõ.

Ingyen internet

Beíratkozott vagy regisztrált olvasóink ingyen
internetezhettek a földszinti Tájolóban. Ez évek
óta sikeres és rendkívül látogatott program.

A kollégák lelkes munkája, kreativitása és a
könyvtárak összefogása lehetõvé teszi, hogy mind
több embert vonjunk be az úgynevezett könyv-
tári programokba, s hogy egyre több látogató
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ismerje fel, a könyvtárosok nem a pókhálós
múltban élnek, hanem korszerû technikákkal,
naprakész információkkal könnyebbé tehetik az
egyes emberek életét.

Programok a megyében

Miskolc minden szegletében találkozhattak az
olvasók az Internet Fiesta eseményeivel, hiszen
a Városi Könyvtár nyolc fiókkönyvtára is nyitott
kapukkal várt minden érdeklõdõt.

A Tompa Mihály Fiókkönyvtárban Ne hagy-
juk kontroll nélkül a gyerekeket! címmel kiegé-
szítõ képzést tartottak az internet gyermekkorú-
akat érõ veszélyeirõl, a személyes adatok védel-
mérõl. Bemutatták azt is, hogyan lehet a gyer-
mekek számára tartalmilag káros webhelyek
hozzáférését letiltani.

A Szabó Lõrinc Fiókkönyvtárban gyerme-
keknek szóló honlapokat mutattak be a nagy-
szülõknek, „reneszánsz barangolásra” hívták a
diákokat, s az érdeklõdõk az internet káros
hatásairól kérdezhették a Skype-on keresztül a
pszichológust.

A Kaffka Margit Fiókkönyvtárban Mátyás
királlyal kapcsolatos ismereteket kutattak a neten.

A József Attila Fiókkönyvtárban játékos inte-
raktív foglakozással, lakossági internetoktatással,
és ingyenes internethasználattal várták az olva-
sókat.

A Dayka Gábor Fiókkönyvtár elsõ alkalom-
mal csatlakozott a fiesta programjaihoz; érdekes
és hasznos weboldalakból készítettek bemutatót
a kölyök korosztály számára.

Hasonlóan sok, színes esemény
várta az Ózdi Kistérség olvasóit is.

Az Ózdi Városi Könyvtár Bán-

révén, Járdánházán, Sajónéme-

tiben, Sajóvelezden és Sátán is szer-
vezett programokat. A gyermekek
találkozhattak Fábián Éva mese-
mondóval, a nagyobbak közösen
készültek a mûvelõdéstörténeti ve-
télkedõre, a kamaszok megismer-
kedtek a divatportálokkal és az
internetes kapcsolatteremtés lehetõ-
ségeivel, de volt internetes sakk is.

A kazincbarcikai Egressy Béni

Könyvtárban közös internethasz-
nálati foglalkozást szerveztek a fo-
gyatékkal élõ és az egészséges gye-

rekeknek. Hagyományos és számítógépes rajz-
versenyt hirdettek a kisiskolások részére, sõt az
iniciálé-készítéssel is megismerkedtek. A közép-
iskolásoknak az e-learning és a távmunka lehe-
tõségeit mutatták be. Nem maradtak ki a felnõt-
tek sem, õket internetes focitotóval várták.

Ha az egyes települések programját áttekint-
jük, azt tapasztaljuk, hogy kollégáink rendkívül
ötletes és változatos formában mutatták be az
érdeklõdõknek az internet elõnyeit és árnyas
oldalát. Ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítot-
tak a könyvtárhasználat mind szélesebb körben
való megismertetésére is. Reméljük, hogy a
könyvtár egyre több látogató számára válik a
mindennapi élet részévé.

Szabóné Lenkefi Ildikó

Internet Fiesta a Berzsenyi
Dániel Könyvtárban

Könyvtárunkban már évek óta összeszokott csa-
pat szervezi meg és bonyolítja le a rendezvény-
sorozatot. (A cikk írói mellett Komondi Gabri-

ella gyermekkönyvtáros és Zsigri Mária infor-
matikus).

2008-ban – az elõzõ évektõl eltérõen – nem
elõadásokban gondolkodtunk, hanem egy moz-
galmasabb, interaktív, a közönséget megmozga-
tó fiestát valósítottunk meg: fotó- és honlapszer-
kesztõ-pályázatot írtunk ki, Digitális erõd cím-
mel kalandjátékot szerveztünk, Vas megye kis
vitézeinek Honfoglaló-bajnokságot tartottunk,
kézmûves játszóházba hívtuk olvasóinkat, és




