
gyelemmel. A legérdekesebb és legsikere-
sebb programokat szervezõ könyvtárak
munkáját oklevéllel ismerte el az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség.

Az 2010. évi Internet Fiesta médiavissz-
hangja nem maradt el a korábbi évekétõl.
Hírt adott róla az MTV Híradója és Buda-
pesti Regionális Magazinja, az IKSZ elnö-
kével beszélgetések voltak az ATV Reggeli
Jam és a Duna TV Hattól nyolcig címû mû-
sorában, valamint a Rádió Café csatornán
több alkalommal. A nyomtatott sajtó és je-
lentõs számú internetes hírügynökség, por-
tál is beszámolt az országos rendezvény-
sorozatról. A városok és kistelepülések 
eseményeit a helyi média és a helyi érde-
keltségû internetportálok népszerûsítették. 

Az Internet Fiesta népszerûsége töretlen.
A várakozással ellentétben a lakossági
internethasználat bõvülése, növekvõ elter-
jedtsége miatt nem lanyhul a kíváncsiság,
inkább további érdeklõdést generál. 
A könyvtárak internetet népszerûsítõ évti-
zedes munkája, az informatikai ismeretek
terjesztése a lakosság körében, a
használóképzõ tanfolyamok hatása beérni
látszik. Az újabb és újabb internettech-
nológiák, alkalmazások megismerésének
fontos helye a könyvtár, amely az internetet
az infokommunikáció egyik legfontosabb
eszközeként kínálja használóinak.

Köszönjük valamennyi könyvtár szerve-
zõ munkáját és szakmai segítségét! ■

Internet Fiesta 2010 a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban

✒✒    Farkas Ferenc

Ha igazán stílusos lettem volna, akkor a
fiesta zárókonferenciáján egy tengerparti
videókonferenciás bejelentkezést hallgat-
hattak, nézhettek volna meg a kollégák. Saj-
nos az ötlet késõn jutott eszembe, Fodor Pé-
ter fõigazgató, aki fogékony a formabontó
ötletekre, biztosan nyitott lett volna erre a
megoldásra... De majd legközelebb!

Komolyra fordítva a szót, mi, könyvtáro-
sok szeretjük a statisztikákat, most csak a
fõbb adatokat tekintve, 2010. március 22. és
31. között 39 tagkönyvtárunkban hozzávetõ-
leg 90-féle program keretében, összesen 107
találkozásra került sor. Ez azt jelenti, hogy
négybõl három könyvtárunk csatlakozott a
fiesta programjaihoz. Hogy a mintegy 1000
résztvevõ sok-e vagy kevés, azt nem szeret-
ném megítélni, de mivel tudható, hogy a fies-
ta jellemzõen kiscsoportos, illetve személyes
foglalkozásokról szól, méltányolandó adat.

A könyvtárosok többsége hölgy, s köztu-
dott, a nõi táskák feneketlen gyomrúak.
Nézzük, hogy a speciális „fiestás retikül”
mit rejtegetett!

Mielõtt programjaink ismertetésébe bele-
vágnék, jelzem, hogy a programszervezõk
az idei tematika megfogalmazásánál ráérez-
tek arra, hogy valami van a levegõben, ezzel
összefüggésben néhány friss FSZEK-es
webkettes alkalmazásra utalnék, melyek 

Pacsirta utca

„Hogyan mûködik…?”
Kukkantsunk bele a számítógép,
monitor, egér belsejébe! 
Szeged
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részben a fiestára idõzítve indultak, vagy
csak röviddel elõzték meg a programsoroza-
tot. A korábbi sikeres iwiw-es klubok – né-
melyik több ezer taggal büszkélkedhet – után
kõbányai könyvtárunk twitter-felhasználó
lett; pesterzsébeti könyvtárunk immár a
Facebookon gyûjt ismerõsöket, de van
Youtube-csatornája és blogja is, szûkebb pát-
riám, a Lõrinci Nagykönyvtár pedig a
Google Groups segítségével kezeli a Világ-
képzõ ismeretterjesztõ sorozat hírlevelére
feliratkozott több száz érdeklõdõ adatait.

Visszakanyarodva az Internet Fiesta idei
rendezvényeihez, a „bõségtálból” egyfajta
válogatást nyújtok most át.

A Neten élek-programcsokorról:
A Király utcai könyvtárunkból érkezett

beszámoló szerint: „Az elõadó általános-
ságban beszélt a web2-rõl, majd az iwiw-
rõl és a Facebookról. A rendezvény hangu-
latát nagyon feldobta egy tízéves kis srác,
aki regisztrálva volt már minden oldalon, el
is dicsekedett vele, és sok kérdésével
»megizzasztotta« az elõadót. Az idõsebb ér-
deklõdõk viszont a végén megjegyezték,
hogy igen sokat kell még tanulniuk.” A kö-
zösségi portálokkal több könyvtárunkban is
foglalkoztak a fiesta keretében.

Számos könyvtárunk szervezett különbö-
zõ tanfolyamokat 15–30 órában, ezek közül
villantok fel néhányat. Csepeli könyvtá-
runkban Fel a netre! címmel alapfokú kép-
zés indult; a Dagály utcaiban Egérfogó cím-
mel szintén alapfokú képzést szerveztek, a
programról beszámoló munkatársam fel-
idézte a kolléganõje szájából kiszakadt só-
hajt (most tartott elõször foglalkozást):

„Hú, ez a két óra azért nagyon fárasztó volt,
nem hiába tanulnak a pedagógusok négy
évig azon a fõiskolán!” Hiába, a könyvtáros
is ember.

Lõrincen BTK – ne ítélje magát magány-
ra! címmel szerveztünk foglalkozást, ahol
az idõsek barátot, társat, közösséget – innen
a BTK – kereshettek az interneten. Örül-
tünk, hogy messze nem voltak szemérme-
sek – ezt azért ne tessék félreérteni, de tény,
hogy az idõskori elmagányosodásból az
internet is jelenthet kiutat. Ugyanitt Cset
csettintésre címmel szerveztünk minitan-
folyamot. Pacsirta utcai könyvtárunkban a
kerületi Clubnetcet Egyesület informatikus
szakembere vállalta, hogy idõseket barátkoz-
tat meg az internet világával. Sok kiskönyv-
tárban biztosítottak lehetõséget különbözõ
informatikai problémák megbeszélésére af-
féle személyes segítõ szolgálat keretében.

Lõrincen a Google+ tanfolyamon haladó
ismereteket kínáltunk a Google különbözõ
szolgáltatásairól a Calendartól a Google
Earth-ig. Emellett az Internet mobilan –
internet a mobilban bemutatót említeném
meg, ahol Symbian rendszerû készüléken
futó xHTML böngészõ, Opera Mini progra-
mokat; a mobil levelezést és csetet; a külön-
bözõ alkalmazások letöltését kínáló Ovi
Áruházat; a GPS-es helymeghatározó szol-
gáltatást nyújtó Google Maps, illetve Ovi
Maps alkalmazásokat; mobil szótárprogra-
mot; az Office alkalmazások dokumentu-
mait mobiltelefonon megjelenítõ Quick-
office programot, illetve widgeteket, az ún.
minialkalmazásokat mutattam be.

Az érdekesség kedvéért kapcsolom ide,
hogy soroksári könyvtárunkban már az óvo-
dások is tudják, nemcsak az emberiség
„költözött fel” a világhálóra, de például a
gólyákat is megfigyelhetjük webkamerákon
keresztül. A könyvtári látogatások alkalmá-
val mindig meg fogják nézni, hogyan fej-
lõdnek a kisgólyák.

A Véleményem van róla-programkörbõl
csak ízelítõül villantok fel két példát. Az
internetes jelenlét sokszor egyfajta hordó-
szónoki igényünket is kielégíti, kelenföldi
kollégáim sokszínû programjairól szóló be-
számolójából idézek: „Az egyik hölgynek
már volt egy blogja, amit egy elõzõ tanfo-

Csepel



lyamon készített, azt kiegészítettük, meg-
jegyzéseket írtunk hozzá. Egy úrnak pedig
létrehoztunk egy blogot az ingyenblog.hu-n,
arra feltöltött egy képet és írt hozzá pár
mondatot. Majd a cím alapján lekerestük a
Google-ban, de még nem találtuk meg – 
a legfrissebb blog 3 órás volt –, amit mind-
annyian módfelett sajnáltunk. Tanulságként
könyveltük el.”

Békásmegyerrõl pedig így számolt be
munkatársam: „Leghálásabb célközönsé-
günk ebben az évben is a nagyik voltak. Az
idõs emberek lelkesen regisztráltak a külön-
bözõ közösségi oldalakra, ismerkedtek a
blogokkal, sõt némelyek saját blog létreho-
zásába is belefogtak. A könyvtárunkban
mûködõ NagyiNet Klub újabb lendületet
kapott az Internet Fiesta során.”

Az Együtt dolgozom a többiekkel fedõne-
vû programok elsõsorban természetesen az
online közös munkát lehetõvé tevõ alkalma-
zásokról szóltak, több helyen is szerveztek
ilyet, de itt említem meg, hogy néhány
könyvtárunkban – a társadalmi jelenségekre
érzékeny módon – álláskeresést megköny-
nyítõ tanfolyamokat is hirdettek, így példá-
ul a Lehel utcában és a Börzsöny utcai
könyvtárban.

Közzéteszem a képeimet – ezt a lehetõsé-
get már egy másik témakör járta körül, Köz-
ponti Könyvtárunkból így számoltak be a 
náluk szervezett programról: „Megismerked-
tünk az online képszerkesztõ programokkal.
Ezek közül a Picnik.com szerkesztõt válasz-
tottuk. A résztvevõkkel kipróbáltuk az egy-
szerûbb szerkesztési lehetõségeket: szöveg
beillesztése a képbe, szövegbuborék-alkotás,
fény és kontraszt beállítása, effektek, mon-

tázs készítése, képek keretének kialakítása.
A képeket ezek után elmentettük, majd el-
küldtük egymásnak e-mailen keresztül, és
megismerkedtünk a Picasával is.”

Kõbányai könyvtárunk – ahol nagy ha-
gyományú Artotéka is várja a látogatókat –
Net-retus címû programja keretében a 
Kõbányai Fotóklub segítségével a digitális
fotózás, képfeldolgozás iránt érdeklõdõk-
nek szervezett programot. A Kõbányai Mû-
vészek Egyesülete tagjainak virtuális tárlat-
vezetése is sokakat érdekelt.

Játékos foglalkozások is várták a gyere-
keket és az érdeklõdõ felnõtteket. Ugocsa
utcai könyvtárunk a víz világnapjáról emlé-
kezett meg, míg Móricz Zsigmond Könyv-
tárunkban sok más program mellett a világ-
háló könyvtári lehetõségeit mutatták meg.
A beszédes nevû Mosoly utcában a Zoo-
Net-Tárlat címû program Fekete István idei
évfordulóihoz kapcsolódott. Kollégám leve-
lébõl idézek: „fontosnak tartottam, hogy a
hagyományos könyvtári búvárkodást egé-
szítsük ki az internet adta lehetõségekkel.”

Bíró Mihály utcai könyvtárunk pedig a
még mindig kedvelt Honfoglaló-játékhoz
kapcsolódó bajnokságot hirdetett.

Az internet társadalmi hatásairól, veszé-
lyeirõl a Patakyban szerveztek elõadást,
Csefkó Tamás ny. ezredes elõadása arról
szólt, hogy a bûnüldözés új ága mirõl szól
és hogyan illeszkedik be a hagyományos
rendõrség szerkezetébe. Szó esett a gyer-
mekpornográfiáról, az adatlopásokról stb.

Kitérõként egy a fiestát valamivel meg-
elõzõ programot ajánlanék a témában. 
A Kék Vonal Internet Helpline a Microsoft
és a UPC támogatásával szervezett interak-
tív elõadást Lõrincen kamaszoknak. Érde-
mes megkeresni ezt az alapítványt, szívesen
szerveznek ilyen tájékoztatókat. Mint
Ramháb Mária kiegészítette mondandómat,
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) és a Kék Vonal együttmûködési
megállapodást is kötött, tehát „hivatalos” a
kapcsolat, nyitott a kapcsolatfelvételi lehe-
tõség.

Összefoglalásul néhány tapasztalat: 
Még mindig jelentõs az igény a tanfo-

lyamokra, kár, hogy a Nemzeti Kulturális
Alap idei pályázati kiírásából ez kimaradt.
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Olvasószolgálati Szekció 2010. február 
24-én Kazincbarcikán, az Egressy Béni
Könyvtárban rendezett szakmai napján két
olyan téma volt a programban, amely a
könyvtáros szakma egészét érinti és aktuali-
tása révén minden bizonnyal széles érdeklõ-
désre tarthat számot. Az egyik elõadás a
szerzõi jogról, a másik a Márai-pogramról
szól.

Bokrosné Stramszky Piroskának, az MKE
Olvasószolgálati Szekció elnökének és
Molekné Kõrösi Beatrixnak, a szekció titká-
rának, egyben a rendezvény házigazdájának
köszöntõje után elõször Amberg Eszternek,
a Könyvtári Intézet Kutatási és szervezet-
fejlesztési osztálya munkatársának elõadá-
sát hallgattuk meg Könyvtári szolgáltatás
kontra szerzõi jog. A szerzõi jogi törvény
könyvtárakat érintõ változásai címmel.

Amberg Eszter elõadásában összefoglalta
mindazokat a szerzõi jogra vonatkozó tör-
vényi szabályozásokat, amelyek nap mint
nap érintik munkánkat, szólt azokról a
problémákról, amikor a szerzõi jog gátjaiba
ütközünk, megmagyarázta, elemezte azokat
a jogszabályokat, amelyek átszövik min-
dennapi könyvtári tevékenységünket. 

2008 decemberében immáron negyedszer
módosult a szerzõi jogról szóló 1999. évi

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.). 
A könyvtárakat a módosítás három terüle-
ten érinti: átalakult a nyilvános haszonköl-
csönzésre vonatkozó szabályozás, egyér-
telmûbbé vált a belsõ intézményi célú 
másolásra vonatkozó szabályozás, és kiala-
kították az árva mûvek felhasználására vo-
natkozó engedélyezési eljárást.

Az Szjt. kimondja, hogy a szerzõ kizá-
rólagos jogai közé tartozik, hogy mûvét 
terjessze, és ez a joga kiterjed a mû egyes
példányainak nyilvános haszonkölcsönbe
adására is.1 Jelenleg a 2006/115/EK irány-
elv határozza meg a tagállamokban a szer-
zõket megilletõ kölcsönzési jogdíjak rend-
szerét, amelynek alapelve, hogy a szerzõ
mûvének közkönyvtári kölcsönzéséért el-
lentételezésben részesül. Tekintettel arra,
hogy 2004. május 1-je óta Magyarország is
tagja az Európai Uniónak, a nyilvános ha-
szonkölcsönzési jogdíj bevezetése hazánk-
ban is elkerülhetetlen.

A törvény eddig a nyilvános szolgáltatá-
sokat nyújtó könyvtáraknak szabad felhasz-
nálást adott a mûvek egyes példányainak
haszonkölcsönbe adását illetõleg, vagyis a
szoftvereket, CD-ROM-okat kivéve, nem
kellett engedélyt kérni a szerzõtõl vagy jog-
díjat fizetni a hangfelvételben foglalt mû és
a filmalkotás haszonkölcsönbe adása esetén

Egyre többen érdeklõdnek a haladó isme-
retek iránt.

A könyvtárosi kompetenciák köre folya-
matos fejlesztést igényel.

A sikeres programok titka talán ennyiben
foglalható össze: jó témafelvetés; figyelem-
felkeltõ címválasztás; jó idõpontválasztás.

Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a
fiesta tárgyévi tematikáját érdemes lenne
hamarabb közzétenni, alkalmazkodva a he-
lyi sajtó átfutási idejéhez, és valamelyes
kritikaként, hogy a programok gyakran ne-
hezen sorolhatók be a fiesta hivatalos olda-
la által felkínált kategóriákba. Fodor Péter
az IKSZ elnökeként a zárókonferencián
mindkét felvetésre fogadókész volt.

Végezetül kis összekacsintásként ezzel, a
könyvtárosok számára talán elégtételt jelen-
tõ külföldi reklámmal zárom soraimat, jó ha
tudjuk, a Google mögött is ott áll egy
könyvtáros: www.insideyoursearch.com.
Valóban nem árt, ha van, aki szakértelem-
mel navigál az információtengerben… ■

Amit a szerzõi jogról és a Márai-programról megtudtunk

✒✒    Nemes Erzsébet

Ferencváros


