
A prog ramok 5%-a k iá l l í t á s , 22%-a 
internetes játék, vetélkedő, 37%-a internetes 
szolgáltatások bemutatása, 13%-a előadás, be
szélgetés volt, valamint 23%-ban egyéb ese
ményre is sor került a könyvtárosok ötletessé
gét, kreativitását dicsérve. Az Internet Fiesta a 
kezdetektől elsősorban a felnőtt korosztályt 
célozta meg, hiszen számukra még ma is na
gyon fontos az internet lehetőségeinek népsze
rűsítése. Kiemelt szempont a kisiskolások értő 
internethasználatra szoktatása is. Ezt a szán
dékunkat az érdeklődők vissza is igazolták, 
mivel a résztvevők 40%-a a felnőtt (18-65 év), 
15%-a a nagyi (65 év felett), 12%-a a tini (14-
18 év) és 33%-a a kölyök (14 évesig) korosz
tályt képviselte. 

A javasolt témák közül a legtöbb rendez
vény a Virtuális könyvtár - virtuális szolgál
tatások témakörben (42%) volt. A Könyvtárak 
az e-tanulásért témakörben szerveződött az ese
mények 34%-a. A Könyvtárakból az ügyfél
kapun át tematikában is sok hasznos tudniva
lót mutattak meg a könyvtárosok. 

A programok aránya megyénként 

A víz világnapja alkalmából újra meghirde
tett Csepptől az óceánig internetes ismeretter
jesztőjátékra, amely ebben az évben a legkiseb
beknek szóló Cseppecskével is kibővült, minden 
eddiginél többen jelentkeztek. Ismét kiemelkedő 
volt a kiskunfélegyházi iskolai könyvtárak össze
fogása, ahonnan a legtöbb csapat vett részt a 
játékban. Az olvasásra, internetes ismeretszer
zésre épülő feladatsorokra, amelyeket ezúttal is 
Koleszár Márta ötleteinek köszönhettek a játé
kosok, nagyon sok jó megfejtést küldtek a gye
rekek. 

A 2009. év új kezdeményezése volt, hogy 
azokat a kismamákat is internetes játékra hívo
gattuk, akik az elmúlt hónapokban babájukkal, 
kisgyermekükkel együtt lettek a könyvtárak rend
szeres látogatói. A Játék a mamáknak, meglepi 
a babáknak kérdéseinek megválaszolásához a 
kicsiknek és kicsikről szóló könyvek és honla
pok ismeretére volt szükség. Első alkalommal 
máris félszázán küldték el válaszaikat, a legügye
sebbek telitalálattal. 

Idei szlogenünk, a „Légy otthon az e-világ-
ban, hogy boldogulj e világban!" minden kor
osztálynak szólt. A résztvevők száma országo
san már a programok látogatottságának 75%-os 
regisztrálása után elérte a tavalyi érdeklődési 
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szintet. A 25 ezer fő minden bizonnyal tovább 
növekszik, ha a hiányzó adatokat is beírják a 
szervezők a központi adatbázisba. 

Ebben az évben is sikeres volt az Internet 
Fiesta médiavisszahangja. Az MTV Budapesti 
Regionális Magazinja, a Hír TV Paletta, az ATV 
Jam műsora stúdióbeszélgetésen adott lehetősé
get az országos programbizottság tagjainak a 
rendezvénysorozat népszerűsítésére. A Klub 
Rádió, a helyi média és több internetes portál 
segítette a lakosság tájékoztatását. 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázata biztosí
totta, hogy országosan egységes programnépsze
rűsítő plakátok és szórólapok juthassanak el a 
fővárostól a legkisebb településekig, néhány 
hasznos, a résztvevőket megörvendeztető apró 
ajándékkal kiegészítve. 

A záró konferenciára ismét a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban került sor. Fodor Péter kö
szöntője után Alföldi István, a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igaz
gatója az információs társadalom állapotáról adott 
izgalmas kérdéseket fölvető látleletet. Puskás 
Norbert, az IQSYS Zrt. vezető műszaki igazga
tója az európai trendekről, az IT-fejlesztési irá
nyokról szólt átfogóan előadásában. Bódi Gábor 
infokommunikációért és e-közigazgatásért fele
lős szakállamtitkár a Nemzeti Digitális Közmű 
programot mutatta be, amely célkitűzéseinek 
megvalósításában a könyvtárak is részt tudnak 
venni. A könyvtári Internet Fiesta egy évtizedes 
fejlődését az Internet Fiesta programbizottság 
elnöke tekintette át. A Könyvtári Intézetben fej
lesztés alatt álló könyvtár.hu projektről Ládi 
László és Kardos András szólt. A nap kiemelke
dő eseménye most is a sikeres fiestaprogramok 
felelevenítése volt, amelyre ezúttal a kazincbar
cikaiak, a szolnokiak és a kiskunfélegyházai is
kolai könyvtárak képviselői kaptak lehetőséget. 

A tizedik évforduló alkalmából minden részt
vevő intézmény emléklapban részesült, tizenket
ten pedig oklevelet vehettek át. A kiemelkedő 
programokat szervező könyvtárak jutalmazásá
ért a kezdetektől a Neumann János Számítógép
tudományi Társaságnak, új partnerekként a T-
SYSTEM-nek és az IQSYS Zrt.-nek mondha
tunk köszönetet. 

Tíz év kitartó összefogásának köszönhetően a 
könyvtárak és a lakosság körében egyaránt mind 
népszerűbb az Internet Fiesta. Évről évre bebi
zonyosodik, hogy számosan vannak, akiknek a 

fiesta nyújtja az első internetes élményt, éppen 
ezért a könyvtárak infrastrukturális támogatásá
ra és szolgáltatásaira az elkövetkezendő évtized
ben is bizonyára sokaknak lesz szüksége. 

Ramháb Mária 
az országos programbizottság elnöke 

Buborékok, Vízcseppek és 
Vízimanók 

Az Internet Fiesta országos játékai 

2009-ben 

A címben szereplő három név kilenc gyereket 
jelöl abból a 756-ból, akik 2009 tavaszán kis
csoportokba szerveződtek, hogy az Internet Fi
esta országos játékainak részvevőiként választ 
találjanak éppen egy tucatnyi kérdésre. 

A Katona József Könyvtár ebben az eszten
dőben negyedszer kínált hasznos ismeretszerzési 
lehetőséget a víz világnapja alkalmából a gyere
keknek. A Csepptől az óceánig játékra szóló fel
hívásunkhoz évről évre többen kapcsolódtak. Míg 
2006-ban 124 csoportban 372 gyerek volt a ját
szótársunk, 2009-ben 252 csoport - köztük 11 
határon túli csapat - regisztrációját fogadtuk. 

Bár négy esztendő nem túl hosszú idő, több 
változtatás történt a játék lebonyolításában. Fo
lyamatosan tapasztaltuk, hogy a kisebb gyere
kek is szívesen részt vesznek a búvárkodásban, 
ezért 2009-ben Cseppecske címmel külön fel
adatsor készült számukra. A Cseppecske 12 
cseppje alapjában hasonlított a nagyobbak fejtö
rőihez, de játékosabbra terveztük, és egyszerűb
ben kereshető információkra épült. Ugyanakkor 
valamennyi korosztálynál számítottunk a gyere
kek kíváncsiságára, nyitottságára, és persze fan
táziájára. 

A részt vevő csapatok életkori megoszlása 
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Az idei év újdonsága volt az is, hogy a csa
patok a fiesta központi honlapján történő regiszt
rációval jelezhették részvételi szándékukat, és itt 
kellett rögzíteniük a benevezési feladat megol
dását is. Bár a gyakorlott internetezők gyakran 
találkozhatnak regisztrációs felületekkel, ezek 
pontos, figyelmes kitöltése még a felnőtteknek 
sem sikerül mindig. 

A csepptől az óceánig történő barangolás 
ezúttal is egy bevezető feladattal indult. A tit
kosírás megfejtése után egy vizes élőhelyhez 
kötődő állatról szóló tréfás névcsúfoló szerkesz
tése várt a csapatokra. íme 
egy kis ízelítő a sokféle 
szellemes mondatból: 

Balatoni angolna álma 
válna valóra, ha Tihanyban 
a visszhangnak magyar 
hangja ő volna: ezért ez az 
angolna egyfolytában han
golna. 

Gém, nem vagy te kém, 
hisz a kanalad sem fém! 

Hosszú lábú szürke gém, úgy álldogálsz, mint 
egy rém! 

Káka tövén költ a ruca, ruházatod igen fura! 
Lapát farkú barna hód, van-e neked hódolód? 
Megszólalt a tavi béka: találkozgat Sanyi s Réka! 
Mi vagyunk a keszegek, akik sosem betegek! 
Nagy bajuszos törpeharcsa, kifogott a vízből 

Marcsa! 
Púpos hátú dévérkeszeg, este halpaprikást eszek! 
Szárcsa, lába mint a tárcsa! 
Színes fejű tőkés réce, úszólábbal sosem érsz 

be! 
Törpeharcsa pörge bajsza kunkorodik jobbra, 

balra. 
Vízipók, humoros vagy csudamód! 
Március 23-án, déli 12 órakor az Internet 

Fiesta honlapján megjelent a két feladatsor. A 
feladványok összeállításánál a választott témá
nak, a vizek világának sokoldalú bemutatására 
törekedtünk. így a Marék Veronika honlapján 
szereplő „Felhő, felhő..." kezdetű tréfától a 
Kortyolgató címet kapott, hazai ásványvizeket 
bemutató fejtörőig sokféle feladattal találkoztak 
a gyerekek. A csapatok magánhangzók és más
salhangzók ügyes párosításával halfajok, mintás 
szótagok rendezésével szitakötők nevét találták 
ki. „Fellapozták" a NaTúra Kódexet, a hazai 
nemzeti parkok tanösvényén „sétálgatva" pedig 

számos természeti értékre bukkanhattak. 
Az internetes források mellett szükség volt a 

nyomtatott dokumentumokra is. Turistatérképe
ket böngészve a Bükk és a Börzsöny forrásai 
után kutattak, egy-egy madárcsőrről, csinos láb
ról, tollbóbitáról, esetleg kunkorodó farkacská
ról pedig a legtöbben precízen megállapították a 
tulajdonos nevét. 

„Mit gondoltok, mit tanulhatnak a békák egy 
jó iskolában?" - szólt a következő kérdés. S 
bizony alapos kétéltűismeret kellett a szellemes, 
találó tantárgyak kitalálásához: 

nvelvedzés breki-tesi iszapdagasztás 

aszfalton átkelés ebihalnevelés önvédelemi alapok 

békabalett gólyaészlelés ragadós nyelvtan 

békakórus gólyaismeret szépségápolás 

brekegéstan Időjárás-előrej elzés területismeret 

A vízparti kellemes hangulat megteremtésé
hez Markó Béla: Gólyaiskola című verse is hoz
zájárult, amihez kitűnő illusztrációk érkeztek. 
Ebben az évben is több csoporttól kaptunk szá
mítógéppel készített rajzot. 

A Gyergyói Természetjárók illusztrációja 
A Csepptől az óceánig és a Cseppecske fel

adatainak megoldására egy hét állt a gyerekek 
rendelkezésére. Ezután Ajkától Újszászig azon 
izgulhattak a vizek barátai, hogy vajon szerepel-
e majd nevük a díjazott csapatok között, ami a 
fiesta.kjmk.hu honlapon olvasható. 

Reméljük, hogy a közelgő nyári szünidő alatt 
sok játszótársunknak a valóságban is lesz alkal
ma felfedezni egy-egy kacsaúsztató, tiszta vizű 
hegyi patak vagy keréknyomban kialakult tócsa 
csodavilágát. 

Koleszár Márta 
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Internet Fiesta a kaposvári 
Megyei és Városi 

Könyvtárban 

Az Internet Fiesta rendezvénysorozatot immár 
tíz éve szervezik meg szerte az országban. A 
kaposvári Megyei és Városi Könyvtár is évek 
óta részt vesz ebben a kezdeményezésben, amely
nek célja az internet népszerűsítése. Ebben az 
évben igyekeztünk minél több korosztály bevo
násával érdekes, játékos programokat szervezni, 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a könyvtá
rak világhálón való megjelenését, lehetőségeit, 
fontosságát is bemutassuk az érdeklődőknek és 
a leendő olvasóknak. 2009-ben a kiemelt téma
körök a következők voltak: 

- Könyvtárakból az Ügyfélkapun át 
- Virtuális könyvtár - virtuális szolgáltatások 
- Könyvtárak az e-tanulásért 
Könyvtárunk mindhárom témakörben szer

vezett programokat kicsiknek és nagyoknak egy
aránt. Honlapunkon egy linken keresztül lehe

tett megtalálni az összes fiestás rendezvényt 
(www.mvkkvar.hu/internetfiesta.php). A helyi 
sajtóban, rádióban is hirdettük a programokat. 
Felvettük a kapcsolatot a megye többi könyvtá
rával, javasolva az együttműködést. Könyvtárunk 
kölcsönzőpultjánál egy kivetítőn folyamatosan 
hirdettük a programokat. Hasznos volt számunk
ra a központilag kiosztott szóróanyag, plakát és 
a tollak, kulcstartók is, melyeket a jutalmazások 
során tudtunk felhasználni. 

Március 23-án, kedden interaktív műveltségi 
vetélkedőt szerveztünk általános iskolák három
fős csapatai részére. A vetélkedőn hat kaposvári 
iskola vett részt. Kilenc órától délután egyig 
minden órában egy-egy feladatot tettünk fel hon
lapunkra, megadva egy weblapcímet, amelyen 
meghatározott információkat kellett felkutatni. 
Igyekeztünk úgy összeállítani a feladatokat, hogy 
olyan hasznos oldalakra navigáljuk el a tanuló
kat, amelyeket később tanulmányaikhoz is fel
használhatnak, például a Petőfi Irodalmi Múze
um, a NAVA, az Olvasni jó, a FSZEK és a 
National Geographic Kids oldalára. A pedagó
gusok is örültek ennek a lehetőségnek, hiszen az 

jfT 
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