
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség-
nek a Nemzeti Kulturális Alap Közgyûj-
temények Kollégiumához az Internet Fi-
esta 2013. évi rendezvényeire és a köz-
ponti programra beadott pályázata el-
nyerte a támogatást. 

2013-ban tizennegyedik alkalommal
rendezte meg az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség az Internet Fiesta prog-
ramsorozatát Magyarországon, 2013.
március 20. és 27. között, NET – KÖ-
ZÖSSÉG – KÖNYVTÁR. Az internet kö-
zösségteremtõ ereje címmel.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség a saját weboldalán, az Internet Fiesta
hivatalos oldalán (http://fiesta.kjmk.hu)
és a könyvtárosok levelezõ listáján, a
Kataliston tette közzé a felhívást, amely-
ben kérte a könyvtárakat a csatlakozásra 
– mutassák be az internet gazdag lehetõ-
ségeit, szervezzenek érdekes, vonzó prog-
ramokat annak érdekében, hogy minél
többen ismerkedhessenek meg a világhá-
ló nyújtotta gazdag lehetõségekkel. 
A 2013-as fiesta célja az internet minden-
napi használatának népszerûsítése volt,
különös tekintettel a közösségteremtés
eszközeinek bemutatására. A programok
tematikájának kialakításánál ugyanakkor
további figyelmet fordítottak a résztve-
võk az internet praktikus szolgáltatásai-
nak népszerûsítésére is.

Ahogy az elmúlt években is, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség megbízá-
sából a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárának munkatársaiból

alakult team szervezte és koordinálta a
programokat – készítette el a tematikát,
állította össze a promóciós anyagok ter-
vét, végezte az expediálást, szervezte a
konferenciát. A csatlakozó könyvtárak 
a kecskeméti Katona József Könyvtár –
erre az alkalomra fejlesztett és frissített –
adatbázisában regisztrálhatták program-
jaikat, tölthették ki a létszámadatokat,
tölthették fel a képeket.

Az Internet Fiesta programsorozatá-
hoz 2013-ban 228 település intézményei
csatlakoztak. Nagyon örvendetes, hogy a
regisztrált programok száma emelkedett
(1428), de sajnos a könyvtári területen is
érezhetõ válságjelenségek, a csökkenõ
könyvtárosi létszámok hatására az elõzõ
évekhez képest kevesebb intézmény tu-
dott részt venni a fiesta programjain és a
konferencián.

Minden megyébõl kapcsolódtak
könyvtárak a programsorozathoz, elsöp-
rõ többségben települési könyvtárak, ki-
sebb számban iskolai és felsõoktatási
könyvtárak. A legtöbb település és intéz-
mény ebben az évben is Bács-Kiskun
megyébõl regisztrált a legtöbb program-
mal, ezt követte Jász-Nagykun-Szolnok
megye, a harmadik helyen Budapest állt
a programok számát tekintve.

Az országos feladatkörû könyvtárak
közül az Országos Idegennyelvû Könyv-
tár és a KSH Könyvtár, a felsõoktatási
könyvtárak közül az Eötvös József Fõis-
kola Könyvtára (Baja), a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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N a p l ó
Internet Fiesta a magyar könyvtárakban

✒✒    Téchy Tünde



és a Széchenyi István Egyetem Egyetemi
Könyvtár (Gyõr) regisztrált több progra-
mot.

Az Internet Fiesta idei témáihoz be-
mutatókkal, elõadásokkal, játékokkal le-
hetett csatlakozni. A témakörök szerint
az összes program a következõképpen
oszlott meg:

• közösségépítés a neten – 259 
• veszélyek és biztonsági kérdések 

a neten – 140 
• vásárlás a neten, praktikus kérdések 

– 121 
• e-ügyintézés, önképzés, tájékozódás 

az internet segítségével – 433 
• internetes játékok, totók – 470 
Az elsõ helyen az internetes játékok,

totók álltak. A könyvtárak az önképzési,
tájékozódási lehetõségek bemutatására
helyezték a hangsúlyt, valamint az 
e-ügytézés internetes módjaival kapcso-
latban szerveztek a legnagyobb számban
programokat. Számos program mutatta
be a közösségépítési lehetõségeket
(Facebook, twitter, skype, Web2.0-ás
könyvtári oldalak stb.), és több könyvtár
az internetes vásárlások ismertetésére és
azok fogyasztóvédelmi kérdéseinek fel-
villantására is sort kerített.

Egy-egy példa:
Facebook tippek, trükkök címmel a

békéscsabai Békés Megyei Könyvtár hív-
ta meg az érdeklõdõket 2013. március

21-én, csütörtökön. Az elõadáson a
Facebook biztonsági kérdéseire, beállítá-
saira, fényképek feltételére, különbözõ
csoportok beállításaira is felhívták a fi-
gyelmet.

Cipõt a cipõboltból, e-könyvet – hon-
nan is? címmel a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Király utcai tagkönyvtárában
vehettek részt elõadáson, beszélgetésen
a résztvevõk 2013. március 27-én. 

A 2013. évi Internet Fiesta programja-
it korcsoport szerint a kölyökprogramok
vezetik (404), ezt a felnõtteknek (242), a
tiniknek (144), majd a nagyiknak szánt
programok követik (128). Természetesen
szám szerint a legtöbb rendezvényre
minden korosztályból érkeztek a résztve-
võk (505).

Az Internet Fiestára készített plakáto-
kat örömmel használták fel a könyvtárak,
a programsorozatban részt vevõ intézmé-
nyek, és a rendezvények résztvevõinek
jutalomként az Internet Fiesta emblémá-
jával ellátott tollat, érmés, LED-lámpás
kulcstartót, bevásárlókocsi-érmét, szá-
mológépes vonalzót osztottak ki.

A 2013. évi Internet Fiesta zárókon-
ferenciájára 2013. március 27-én került
sor, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtár Fogadótermében. 

Fodor Péternek, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnökének üdvözlõ
szavai után Kelemen Csaba fõosztályve-
zetõ-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
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Minisztérium, Infokommunikációért Fe-
lelõs Államtitkárság) következett Info-
kommunikációs fejlesztések: ember, 
eszköz, tartalom címû elõadásával. Fel-
vázolta az államtitkárság felépítését, a 
digitális készségek, a digitális írástudás,
az infrastruktúra és a digitális gazdaság
egymásra hatását. Megismerkedhettünk a
jelenlegi helyzettel és küzdelmekkel, és 
a 2020-ig tartó stratégia fõ elemeivel.

Ezt követõen a Biztonságos Böngé-
szés Program elnöke, Schiroky Vilmos
mutatta be a programot, és hívta fel 
a hallgatóság figyelmét a gyere-
kekre, tinikre leselkedõ veszélyekre. 
A www.biztonsagosbongeszes.org prog-
ram javaslatokat és speciális szûrõszoft-
vert is tartalmaz, melyekkel biztonságo-
san internetezhetnek gyermekeink. 

Ütõ Kristóf Benjámin jogi elõadó, a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
munkatársa az internetes kereskedelem
fogyasztóvédelmi kérdéseihez kapcsoló-
dott, néhány fontos alapkérdést felvázol-
va. Megismerkedhettünk a webáruházak
szabályaival, a jogszabályi háttérrel, a
veszélyekkel, az elállási joggal, a tájé-
koztatási kötelezettségekkel, egy-két tév-
hittel, valamint a jellemzõ jogsértések-
kel.

A digitális nemzedék és a Netszótár
címmel tartott elõadást Veszelszki Ágnes
tanársegéd, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, Bölcsészettudományi
Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék mun-
katársa. Bemutatta a Z nemzedék, a digi-
tális bennszülöttek nyelvét, felvillantva a
nyelvtani, szókincsbeli változásokat,
sms-használatból adódó rövidítéseket. 

Az elõadásokat követõen képes beszá-
molók következtek az Internet Fiesta
programokról.

Az idei Internet Fiesta programjairól
széles körûen adott hírt a média. A MTV
Híradója és Ma reggel címû magazinmû-
sora, a Duna TV Kívánságkosár, a
HÍRTV Paletta, a Super TV2 Mokka cí-
mû mûsora, az Info Rádió mellett inter-
netes portálok is jelentettek meg beszá-
molót a programokról – például a Ma-
gyar Online, a Magyar Nemzet Online,
az Egyszervolt.hu, az IT Business.hu, a
Moderniskola.hu, a Prae.hu.

Az internet, a digitális írástudás szük-
séges, alapvetõ a ma emberének, a
könyvtárak az Internet Fiesta programso-
rozattal azt a réteget célozzák meg,
amelynek tagjai ugyan már eljutottak az
internet fontosságának felismeréséhez,
de eszközökkel, tudással még nem ren-
delkeznek, vagy tudásuk még bizonyta-
lan. A könyvtáraknak az e-ügyintézést, e-
vásárlást, internetes tudás-adatbázisokat
népszerûsítõ foglalkozásai mellett az
elektronikus kommunikáció, közösségi
portálok titkait bemutató programok is
népszerûek a felhasználók között. 

Az Internet Fiesta színes, változatos
sorozata szerves része a könyvtári ren-
dezvényeknek, a jelenlegi és jövõbeli
könyvtári tagok örömmel vesznek részt
az érdekes programokon. ■
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