
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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oktatás szempontjából is sok hasznos informáci
óval gyarapodott a résztvevők tudása. 

Kedden egy hasonló műveltségi vetélkedőt 
szerveztünk felnőttek részére, azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a résztvevők érdeklődését a virtuális 
könyvtárak és a virtuális szolgáltatások iránt. Ki
csit féltünk attól, hogy túl kevesen fognak ér
deklődést mutatni e vetélkedő iránt, ennek elle
nére sikeres volt a program. 

A Megyei és Városi Könyvtár honlapján sza
vazást indítottunk a hét elejétől: kedvenc költő
re, íróra és könyvre szavazhattak a vállalkozó 
kedvűek. Nagy sikere volt a szintén a honlapon 
közzétett Net-totónak is, amely 13+1 vicces, 
internettel kapcsolatos kérdésre várt választ. Több 
mint hatvan jelentkező töltötte ki ezt a totót a 
hét folyamán, s mivel ilyen sikeresnek bizonyult 
ez a játék, a folytatását is tervezzük újabb és 
újabb kérdésekkel. Igyekszünk ennek kapcsán 
bemutatni könyvtárunk szolgáltatásait, illetve a 
kaposvári kistérséghez tartozó könyvtárakat is. 

gjj£gg ***•<• ******* «*•*> 

A gyermekek számára így netelek én cím
mel rajzpályázatot hirdettünk, mert kíváncsiak 
voltunk arra, mit jelent a mai gyerekeknek a 
számítógép, milyen lehetőségeket látnak az 
internetben. Hat kaposvári általános iskola húsz 
tanulójának pályamunkájából szerveztünk ki
állítást könyvtárunk gyermekkönyvtárában. A 
díjazott rajzokat beszkenneltük és honlapun
kon is elérhetővé tettük az érdeklődők számá
ra. Csütörtökön adatbázis-bemutatót tartottunk 
két alkalommal, először A virtuális könyvtár 

címmel, majd Közérdekű információk az 
interneten címmel. Egyik lelkes kolléganőnk 
kivetítő segítségével mutatta^be az érdeklő
dőknek, hogy mire jó az internet a játékon, 
levelezésen és chatelésen kívül. 

M á r c i u s 2 8 - á n , s z o m b a t o n i n g y e n e s 
internetezési lehetőséget biztosítottunk azok
nak az olvasóknak, akik egy kérdőívet ki
töltöttek. Ezzel az volt a célunk, hogy meg
ismerjük az olvasók könyvtárunkban való 
internetezésének indokait, internethasználati 
szokásaikat. A kérdőívet kitöltő legfiatalabb 
olvasó 19, a legidősebb 51 éves volt. Nyolc
van százalékuk részt vett már valamilyen 
számítástechnikai oktatásban. 

A megkérdezettek felének nincs otthon 
internetelérési lehetősége. Nyolcvan száza
lékuk a könyvtárban, ötven százalékuk ott
hon, harminc pedig a munkahelyén vagy ok
tatási intézményben tudja használni a világ
hálót. A válaszokból az is kiderült, hogy a 
megkérdezettek kilencven százaléka elekt
ronikus levelezésre, fele hírek böngészésé
re, negyven százalékuk pedig kommuniká
ciós céllal használ ja könyvtárunkban az 
internetet. Mindössze a kérdőív kitöltőinek 
húsz százaléka nyilatkozott úgy, hogy kuta
tási célból internetezik nálunk. A megkér
dezettek majdnem fele hetente többször is 
betér könyvtárunkba internetezni, ötven szá
zalék azért, mert otthon nincs lehetőségük 
erre, harminc pedig azért, mert olyan adat
bázisokhoz férhet hozzá nálunk, amelyek
hez otthonról nem. Minden megkérdezett ol
vasónak segít a világháló a tanulásban, ki
lencven százalékuknál a családtagok is hasz
nálják ezt a lehetőséget. A válaszadók egyi
ke sem saját laptoppal érkezett hozzánk. A 
vizsgálat nem reprezentatív, de hozzávető
l eges képe t mu ta t a k ö n y v t á r b a j á r ó k 
internetezési szokásairól. 

Köszönjük az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség segítségét, ötleteit, a promóciós 
anyagoka t , va lamin t az In te rne t F ies ta 
prorambizottságának a folyamatos tájékoz
tatást és kapcsolattartást. 

Hasznos volt számunkra ez a hét, mert bebi
zonyíthattuk: van helyünk napjaink interaktív 
világában is! 

Sándorné Milbacher Kinga 
rendezvényszervező 
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Internet Fiesta 
a kazincbarcikai 

Egressy Béni Könyvtár, 
Kulturális és Sport központban 

és a Kazincbarcikai Kistérségben 
2009. 03. 23 - 2009. 03. 31. 

Könyvtárunk 2007-ben csatlakozott először a 
könyvtári Internet Fiesta országos rendezvény
sorozathoz. Azóta minden évben kiemelt rendez
vényeink között szerepel a Fiesta. 
. Ahhoz, hogy beszámolónk pontos legyen, el

kerülhetetlen intézményünk könyvtári részlegé
nek rövid bemutatása. 

Az elmúlt néhány év sok változást hozott a 
könyvtár egyébként is mozgalmas életébe. 
Könyvtárunk egyidős Kazincbarcika várossal, 
ebben az évben ünnepeljük a város és a könyv
tár 55 éves fennállását. 1981-től, az országban 
az elsők között, összevonták a városi könyvtárat 
a művelődési házzal. Ez az intézmény Egressy 
Béni Művelődési Központ és Könyvtár néven 
működött, egészen 2008. január 31-éig. 2008. 
február l-jétől Kazincbarcika Város Önkormány
zata létrehozta az Egressy Béni Könyvtár, Kul
turális és Sport Központ nevű intézményt, mely
nek neve is mutatja, hogy egy újabb intézmény
egységet csatoltak a meglévőhöz, a sportközpon
tot. Ezt megelőzően azonban mindkét intézmény
ben jelentős, 42 százalékos létszámleépítést kel
lett végrehajtani, mely a könyvtári szakalkalma
zottak számát tizennégyről kilencre csökkentet
te. A könyvtár 2007 januárjától szolgáltató 
könyvtárként működteti a Kazincbarcikai Kis
térségben a mozgókönyvtári ellátás letéti formá
ját. Pozitívumként említhető, hogy minden tele
pülés szerződésben vállalta a könyvtár befoga

dására alkalmas épület fenntartását és alkalma
zott biztosítását. 2009-től összesen 25 település 
vesz részt a mozgókönyvtári szolgáltatásban. A 
könyvtár gyermek- és felnőttrészlege külön épü
letben működik: A gyermekrészleget 2008-ban 
el kellett költöztetni a város egyik általános is
kolájába, a régi helyhez képest egyharmad terü
letre. 

A könyvtár erősségei: 
- Felkészült szakembergárda 
- Szakmai önállóság az intézményen belül 
- Jó kapcsolat a helyi oktatási intézmények

kel, iskolai könyvtárosokkal, a Kistérségi Tár
sulással, a helyi médiával és a város civil szer
vezeteivel 

- Jól működő mozgókönyvtári szolgáltatás 
- Elégedett használók 
- Jó számítástechnikai és technikai ellátott

ság 
- Számítástechnikailag jól felszerelt kiste

lepülési szolgáltatóhelyek 
- Jól kihasználható, nagy terek a művelő

dési házban és a sportcsarnokban 
- 25 településen szolgáltatóhelyek működ

tetése, eltérő nyitvatartási napokkal 
- Mozgókönyvtári normatíva adta bizton

ság 

A könyvtár gyengeségei: 
- Intézményen belül közös kisegítő sze

mélyzet 
- Nincs rendszergazda 
- Távolság a két részleg között 
- A felnőttrészlegben csak 6 internetes 

számítógép a használók részére 
- A gyermekrészlegben csak 2 internetes 

számítógép a használók részére 
- A gyermekrészleg kevés gyerek egyide

jű befogadására alkalmas (max. 20) 
- Egyenetlen információáramlás a 25 te

lepülés és a szolgáltató könyvtár között 
- Esetenként túlterhelt kollégák 
- Zsúfolt felnőttrészleg 

Veszélyek: 
- Amortizálódó számítógépek 
- Csökkenő költségvetés és mozgókönyvtári 

normatíva 
- Gyakran kell igazodni a művelődési ház ren

dezvényeihez 
- Időigényes a 25 település gyakori bejárása 
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