
Idén negyedik alkalommal csatlakozott
könyvtárunk az Internet Fiesta országos ren-
dezvénysorozatához. Könyvtárosként na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy az olvasást
népszerûsítsük, fontosságára ismételten fel-
hívjuk a figyelmet. Ehhez a XXI. század
technikai vívmányait is segítségül hívjuk,
hiszen ezek már a mindennapi életünkben is
egyre nagyobb szerepet játszanak. Ehhez a
törekvésünkhöz nyújt egyfajta lehetõséget
az Internet Fiesta.

A március 22. és 26. közötti idõszakra
több programot is szerveztünk, amelyekkel
minden korosztályt igyekeztünk megszólí-
tani.

Kedd és szerda délután elsõsorban az
óvodás-kisiskolás korosztályt, illetve a szü-
lõket, nagyszülõket vártuk. Március 22-én
kedden kislányoknak, anyukáknak és nagy-
mamáknak mutattunk meg néhány érdekes
oldalt Belépés csak hölgyeknek! elnevezésû
programunkon. Játék, zene, versek, mondó-
kák és mesék mind elérhetõk a világhálón, a
keresgélés, mesenézés tartalmas szórako-
zást, közös élményt adott a résztvevõknek.
A házi szavazáson legkedveltebb oldalként
az egyszervolt.hu-t jelölték meg a hölgyek.
A logikai játékok, fejtörõk, klasszikus és új
versek és mesék között mindenki talált ked-
vére valót. A kezdeti visszafogottság el-
múltával pedig többen is bemutatták saját
kedvenc internetes játékukat nekünk,
könyvtárosoknak is.

Hogy az erõsebb nem se maradjon ki a
játékból, Belépés csak uraknak! címû prog-

ramunkkal õket vártuk szerda délután a
könyvtárba. Izgalmas és erõszakmentes já-
tékokat ajánlottunk vendégeinknek, illetve
kértük-kérdeztük az õ ötleteiket, javaslatai-
kat is. Legkedveltebb játéknak a Farmerama
bizonyult, aminek rejtelmeibe együttesen –
gyerekek és könyvtárosok – igyekeztünk be-
avatni a felnõtt korosztály tagjait. A közös
játék során nem csak a virtuális térben ka-
landoztunk, az idõsebbek szívesen meséltek
saját gyermekkori, mûanyag állatkákból álló
vagy éppen papírból kivágott és felépített
farmjukról. A másik kedvelt lap a lego.com
volt, ahol elsõsorban az óvodások böngész-
tek az oldal kínálatában. Itt a már meglévõ
otthoni legokészlethez is kereshettek új ki-
egészítõket, rejtvényeket oldhattak meg,
ügyességi vagy építõs játékokban próbálhat-
ták ki képességeiket.

Március 24-én középiskolásoknak igye-
keztünk olyan ötleteket adni, amelyek a ta-
nulásban, felkészülésben segíthetik õket.
Mindenki ismeri a mondást: „Ha a hegy
nem jön Mohamedhez…” Ha a felhasználó
– jelen esetben a középiskolás – valamiért
nem tud személyesen elmenni a könyvtárba,
az internetnek köszönhetõen lehetõsége nyí-
lik otthonról is hozzájutni a keresett mûhöz,
információhoz, ehhez nyújt segítséget pél-
dául a MEK és a DIA. A MEK, vagyis a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár talán az egyik
legismertebb az elektronikus könyvtárak kö-
zül, megismerése után nagy népszerûségre
tett szert a fiesta rendezvényére hozzánk el-
látogató diákok körében is. A keresési lehe-
tõségek és találatok sokféleségét kihasz-
nálva kedvükre kalandoztak az érdeklõdési
területüknek megfelelõ mûvek között. 
A böngészés örömére ráérezve már egymás-
nak is segítettek, javasoltak olvasnivalót, és
együtt nevettünk Karinthy Frigyes közösen
meghallgatott sorain. 

A másik választott digitális gyûjtemé-
nyünk a DIA, vagyis a Digitális Irodalmi
Akadémia volt, mellyel megismerkedhettek
a fiatalok. A kortárs és legújabbkori magyar
irodalom kiemelkedõ alkotóinak és életmû-
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vüknek megõrzését és online elérhetõségét
biztosító digitális könyvtárat is már sok kö-
zépiskolás diáknak bemutattuk használó-
képzéseink során. A fiestára érkezett fiata-
lok közül többen örömmel fedezték fel a
kéziratok megtekintésének, hanganyagok
meghallgatásának lehetõségét az életrajzok,
mûvek, bibliográfiák, szakirodalom elérése
mellett. Hosszabb idõt szenteltünk a kö-
zelmúltban elhunyt – haláláig a közeli
Rédicsen élõ – Utassy Józsefrõl szóló olda-
laknak. Ekkor mesélte el az egyik végzõs
középiskolás, hogy õ még személyesen is ta-
lálkozott a Kossuth-díjas költõvel a könyv-
tár által rendezett Utassy-esten. A délután
végén azzal a reménnyel zártuk be az inter-
netes oldalakat, hogy újabb minõségi és 
hiteles információforrásokkal sikerült meg-
ismertetnünk a bennünket megkeresõ kö-
zépiskolás korosztályt.

Március 25-én és 26-án az idõsebb kor-
osztályt vártuk a könyvtárba. A YouTube a
fiatalabbak számára már hétköznapivá vált
fogalom, használatát többnyire egymástól
tanulják, a videomegosztó nyújtotta lehetõ-
ségekkel nagyon hamar megismerkednek.
Nem így van ez az idõsebb korosztályt te-
kintve, õk a gyermekeik, unokáik tanítgatá-
sai mellett szívesen veszik igénybe a szerve-
zett keretek közti megismerés lehetõségét.
Ezt az igényt igyekeztünk kielégíteni, ami-
kor a fiesta rendezvénysorozatában helyet
kapott az egyik legnépszerûbb videomeg-
osztó bemutatása is És ezt láttad már? címû
rendezvényünkön. A YouTube létrejötte, tör-
ténete mellett szóba kerültek felhasználási
lehetõségei, milyen területeken (például ok-
tatás) lehetne sikeresen alkalmazni. Az igazi
móka ezután kezdõdött! Böngészés a tartal-
mak között, öröm, ha ismerõs események,
arcok bukkannak fel a felvételeken, humor,

zene – és az idõ villámgyorsan elrepült. Már
csak a feltöltés módjai, a webkamera alkal-
mazásának megismerése és a fiók létrehozá-
sa fért bele a délutánba, és az ígéret: „Egy-
szer talán én is megosztom veletek…”

Szombaton az e-könyvek világában ka-
landozhattak látogatóink. Bár minden kor-
osztályt vártunk, mégis a középkorúak és az
idõsebb korosztály tagjai voltak kíváncsiak
a témára. A Gutenberg találmánya a 21.
században címû elõadás során az érdeklõ-
dõk megtudhatták, hogy mit is takar az 
e-könyv kifejezés, milyen fajtái vannak, mit
kell tudni az ekönyv-olvasókról. Hasznos
értesüléseket szerezhettek beszerzésükrõl,
árukról, az elõadó ismertette mûködésüket,
használatukat. Az elõadás végén kialakuló
beszélgetésben elõnyök és hátrányok, érvek
és ellenérvek egyaránt szóba kerültek. A kö-
zös véleményt így fogalmazták meg a részt-
vevõk: az olvasó és az adott helyzet határoz-
za meg, hogy a hagyományos vagy az 
e-könyvet használjuk-e, mindkettõ segíthet
a cél elérésében, az olvasásban.

Ebben az évben a már lezajlott és a még
elõttünk álló megvalósítandó programok,
megoldandó feladatok mellett egy – szeren-
csés esetben – ritkán elõforduló helyzettel is
meg kellett birkóznunk. Városunk egyik si-
keres pályázatának köszönhetõen a könyv-
tárnak is helyet adó épület felújítására kerül
sor, ezért februárban egy másik épületbe
költöztünk. Az új helyen a dokumentumok,
bútorok, eszközök elrendezése, a helyiségek
célszerûvé és egyben barátságosan hívoga-
tóvá változtatása, a szolgáltatások részleges
biztosítása, majd a teljes nyitva tartás bein-
dítása sok munkát adott. Ezek mellett ké-
szültünk a 2011. évi Internet Fiestára, a már-
cius elmúltával pedig várjuk az új kihíváso-
kat. ■
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