
Az internet mindennapossá válásával fontos,
hogy a felhasználók tisztában legyenek 
annak lehetõségeivel, elõnyeivel és hátrá-
nyaival. Az emberek többsége az internetet
szórakozás céljából használja és nem infor-
mációkeresõ eszközként. 

Az Internet Fiesta már 12. alkalommal
adott keretet annak, hogy a könyvtárak fel-
hívják az internet sokszínûségére a figyel-
met, bemutassák az internet tudatos haszná-
latát. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 31
tagkönyvtára várta különbözõ programokkal
olvasóit az Internet Fiesta alkalmával: inter-
neten elérhetõ totók, adatbázisok, közösségi
oldalak, hírhálók, e-könyvek bemutatása,
elõadások stb.  

A rendezvény ideje alatt valamennyi
könyvtárunkban ingyenes volt az internet és
a WiFi használata. A programsorozat elsõ
napján adták át a WiFi-hálózatot a központi
könyvtárban, ahol már az elsõ héten meg-
mutatkozott e szolgáltatásra az igény: a fies-
ta ideje alatt 1177 kapcsolódást regisztrál-
tunk, és 58 529 perc csatlakozással vették
igénybe az olvasók a hálózatot.

Az intézmény honlapján (http://
www.fszek.hu) külön oldalt hoztunk létre,
amely tartalmazta azon tagkönyvtárak listá-
ját, ahol programokkal várták az érdeklõdõ-
ket. A könnyebb eligazodás érdekében az ér-
deklõdõk régiónkénti (a tagkönyvtárak 
három régióba vannak sorolva, ehhez csatla-
kozik még a központi könyvtár), illetve napi
bontásban is láthatták a programokat. Ezen
kívül több könyvtárunknak van profil oldala
az iwiw és Facebook közösségi oldalakon,
ahol hírt adhatott mindenki saját rendezvé-
nyeirõl, játékairól.

Internetes oldalunkon több játék is futott
egyszerre, amely korosztályonként próbálta
megszólítani a felhasználókat. A gyerekek
figyelmét elsõsorban a mesékre, az olvasás-
ra irányították ezek a játékok (Mit tudsz a
mesékrõl?, Rejtélyek nyomában Geroni-
móval), a tiniknél az olvasás mellett a kö-
zösségi oldalak elõnyeire és hátrányaira
kérdeztünk rá (Facebookoló, A titokzatos al-
konyat). A totókat képek segítségével tettük
színesebbé.

Gyerekprogramok

A programok egy része szervezett keretek
között zajlott, a könyvtárak kihasználták az
óvodákkal, iskolákkal való kapcsolataikat.
Ilyen program volt például az Angyalföldi
Kertvárosi Könyvtárunkban a Melyik vár-
ban nincsenek katonák? – szójátékok, betû-
rejtvények interneten innen és könyvtáron
túl címû rendezvényünk, amely 3. és 4. osz-
tályosoknak rendezett játékos anyanyelvi
vetélkedõ volt. Itt a gyerekek az internetes
lehetõségekkel és a könyvtár hagyományos
eszközeinek együttes felhasználásával old-
hatták meg a feladatokat. Fontos, hogy fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy az internetet
forrásként használva ugyanúgy eszköznek
kell tekinteni, mint bármelyik nyomtatott
vagy audiovizuális dokumentumot. A gyere-
kekben ki kell építeni egy minõségi szintet,
hogy az interneten talált információkat meg-
felelõen tudják szûrni – mi az, ami felhasz-
nálható, mi az, ami elavult, mire érdemes
odafigyelni egy internetes oldal használata-
kor. A foglalkozáshoz elkészített feladatokat
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úgy alakították ki a szervezõk, hogy a vála-
szok mind az internet, mind pedig lexikonok
vagy szótárak segítségével megoldhatók
voltak, így a gyerekek rögtön össze is tudták
vetni a két keresési lehetõség közötti kü-
lönbségeket.

Másik hasonló program volt a Dagály ut-
cai könyvtárunkban az Írj saját mesét címû
rendezvényünk, ahol a gyerekek elõször
Berg Judit (http://www.bergjudit.hu) kortárs
magyar meseíró oldalával ismerkedhettek
meg, itt a Mese a két kis nyulacskáról címû
mesét olvashatták el a kisiskolások. A hon-
lap menüpontjainak megismerése után a
gyerekek a mesét szerepjáték formájában el-
játszhatták, és buzdítást kaptak arra, hogy
õk is kitaláljanak hasonló meséket.

A Sétáló utcai könyvtárunkban a fiata-
loknak Honfoglaló-partyt szerveztek iskolai
informatika óra keretében, ahol a gyerekek
egymással is összemérhették tudásukat az
internetes stratégiai játék segítségével. 
A Honfoglaló (http://www.honfoglalo.hu)
nagyon népszerû online játék a fiatalok kö-
rében. Bár volt olyan résztvevõ a csoporton
belül, aki most játszott elõször, de õ is ha-
mar rákapott a játék ízére. 

A Lõrinci Nagykönyvtárban a Honfogla-
ló mellett a Kvíz-part (http://kvizpart.hu)
online játékoldalon is kipróbálhatták tudá-
sukat az érdeklõdõk. Ezen az oldalon min-
den korosztály megtalálhatja a maga érdek-
lõdési körét, és kipróbálhatja tudását. A kví-
zek között nemcsak téma szerint válogatha-
tunk (irodalom, történelem, sport, szabad-
idõ, technika stb.), hanem megnézhetjük,
melyek a legnépszerûbbek, a legkönnyeb-
bek, illetve a legújabbak.

Bíró Mihály utcai könyvtárunkban az
internetes játékok után minden gyerek elké-
szíthette a Kézmûves Kuckó keretén belül
játékbeli avatarját, amelyet haza is vihetett
magával. 

Több könyvtárunkban tartottak Biztonsá-
gos internet címmel elõadást a gyerekek és
a felnõttek számára (http://www.bizton-
sagosinternet.hu).

Tiniprogramok

E korosztályhoz lehet talán a legnehezebben
megtalálni az utat a programokkal.
Internetes oldalunkon több totó is várta a 
tiniket: A titokzatos alkonyat, amely a Ste-
phenie Meyer által írt Twilight-sorozat törté-
néseire, szereplõire kérdezett rá; a Face-
bookoló, amelyben arra voltunk kíváncsiak,
hogy a fiatalok tényleg olyan jól ismerik-e a
Facebook közösségi oldalt, mint gondolják.
A Tudod-e, hogy kik voltak a nagy magyar
kémikusok? és a Liszt Ferenc a világhálón
címû játékainkkal az idei év kiemelt témáira
szerettük volna felhívni a figyelmet.

Elõadás keretében került sor a www.felvi.hu
oldal bemutatására, hiszen ennek az oldal-
nak a segítségével sok hasznos információ-
hoz juthatnak az érettségizõk, felvételizõk
(az elektronikus felvételi menete, a hiányzó
dokumentumok pótlása elektronikusan,
pontszámító kalkulátor, szakleírások, pálya-
orientációs tanácsok stb.).

E korcsoportnak is voltak oktatási intéz-
mények (Vörösmarty Gimnázium, Szent-
györgyi Albert Általános Iskola és Gimná-
zium, Trefort Gimnázium) bevonásával
szervezett programok: a központi könyvtár-
ban elérhetõ online adatbázisokra hívtuk fel
a figyelmet. A bemutatók vagy elõadás
(húsz diáknál több résztvevõ volt), vagy
gyakorlati bemutató (a könyvtár oktatóter-
mében jelenleg húsz gép áll rendelkezésre)
keretében zajlottak.

Az alábbi adatbázisokat mutattuk be: Iro-
dalmi bibliográfia, Budapest Képadatbázis,
MATARKA, Magyar Elektronikus Könyv-
tár, NAVA, EBSCO, Britannica, Oxford
Reference Online, Times Digital Archive,
EISZ – Oxford Art Online / Grove Art. Az
adatbázisokat egy-egy témakör feldolgozása
mentén járhatták körbe a hallgatók – példá-
ul a szecesszió mûvészete, a szimbolizmus
irodalma, Árpád-házi királyok, Rózsák há-
borúja, Artúr-mondakör, egészséges élet-
mód, egészséges ételek).
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Programok felnõtteknek

Évek óta több könyvtárunk az Internet Fies-
ta hetére szervez használóképzõ tanfolya-
mokat, amelyek a kezdõ internethasználattól
a haladó szintig, az alapvetõ internetes kere-
séstõl az e-kereskedelemig, e-bankolásig
széles skálán mozognak. Az idén sem volt
ez másképp. Kisebb könyvtárainkban ezek a
tanfolyamok családias hangulatban zajlanak
négy-öt fõ részvételével, nagyobb könyvtá-
rainkban tizenöten, húszan tudnak egyszerre
részt venni a foglalkozásokon.

A foglalkozások alkalmával a résztvevõk
a témához kapcsolódó linkeket, illetve hasz-
nos tudnivalókat kézhez is kapták, így a fog-
lalkozásokat végig figyelemmel tudták 
kísérni, anélkül, hogy lemaradtak volna va-
lahol. Ezek a foglalkozások mindig nagyon
népszerûek olvasóink körében, elsõdlegesen
az idõsebb, nyugdíjas korosztály részérõl
nagy az érdeklõdés, éppen ezért a foglalko-
zásokra mindig elõre jelentkezést kérünk.

A foglalkozások témái széles 
skálán mozogtak:

• hírkeresõ portálok bemutatása;
• levelezés (gmail, freemail, citromail –
a magyar nyelvû szolgáltató oldalakra
helyeztük a hangsúlyt);
• e-könyvek (hogyan és honnan tölthe-
tünk le e-olvasnivalónkat); 
• e-ügyintézés (e-kereskedelem;
e-bankolás, ügyfélkapu, közüzemi 
szolgáltatók oldalai, Vatera – 
http://www.vatera.hu/, TeszVesz – http://
www.teszvesz.hu/);
• közösségi oldalak használata (iwiw,
Facebook – hogyan lehet regisztrálni az
oldalakon, mire figyeljünk oda személyi
lapunk kialakításakor, üzenetek írása,
chatelési lehetõség, milyen képeket
használjunk); 
• képalbumok készítése és megosztása,
(Picasa – http://picasa.google.com/);
• adatbázis-bemutatók, napilapok digitá-

lisan, EMIS (Emerging Markets Infor-
mation Service) adatbázis bemutatása
(ezeken a foglalkozásokon az elõadók
elõször bemutatják az adatbázis haszná-
latát, a tartalmát, a benne elérhetõ orszá-
gos és vidéki napilapokat, hetilapokat,
majd néhány érdekes keresõkérdéssel az
érdeklõdõkkel együtt folytatják le a ke-
reséseket, végül a találati lista mentési
lehetõségeirõl esik szó);
• biztonságos internethasználat.

Míg a Bíró Mihály utcai könyvtárunkban
a gyerekek a Kézmûves Kuckó keretén belül
játékbeli avatarjaikat készítették el, addig a
szülõk Repkáné Guj Judit, a Pesterzsébeti
Pedagógiai Intézet szakértõje elõadását hall-
gathatták meg Diszlexiás gyerekek olvasóvá
nevelése az internet segítségével címmel. Az
elõadásból megtudhatták az érdeklõdõk,
hogy a számítógép milyen módon segíthet
abban, hogy értõ olvasóvá váljanak azok a
gyerekek is, akiknek gondot okoz az olva-
sás. Megismerkedhettek olyan honlapokkal,
melyek segítséget nyújtanak a diszlexia le-
küzdésében: a Varázsbetû (http://www.
varazsbetu.hu/), a Beszédmester (http://
www.inf.u-szeged.hu/beszedmester/) és a
Szóforgató (http://www.szoforgato.hu) hon-
lapot mutatta be az elõadó, amelyeken játé-
kos formában fejleszthetik a gyerekek a 
képességeiket, olvasási technikájukat. Az
oldalakon a szakemberek hasznos tanácsai
mellett játékgyûjteményeket is találhatnak a
felhasználók, amelyek megkönnyítik az ott-
honi fejlesztést. Érdemes ezeket az oldala-
kat azoknak is forgatniuk, akiknek a gyer-
mekei nem küzdenek diszlexiával. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár 2011-ben is si-
keres Internet Fiesta hetet mondhat magáé-
nak. Könyvtárainkban összesen 66 program
volt, ezeken több mint 2000 érdeklõdõ vett
részt. A FSZEK immár második éve nem-
csak csatlakozóként vett részt az Internet 
Fiestában, hanem szervezõként is. Remél-
jük, a hasonló megmozdulások a továbbiak-
ban is megmaradnak, hiszen a könyvtár
használói részérõl megvan az igény az ilyen
jellegû programokra. ■
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