
Az Internet Fiesta tizenöt éves múltra te-
kint vissza, nálunk idén nyolcadik alka-
lommal került megrendezésre. Igaz, ez
nem számít kerek évfordulónak, de talán
nem árt egy kis számvetést végezni az el-
múlt évek eseményei alapján. 

A nyolc év alatt összesen 114 progra-
mot szerveztem, melyen 2256 látogató
vett részt. Igyekeztem mindig az adott év
tematikájának megfelelõ elõadásokat,
bemutatókat, játékokat, totókat kitalálni,
de mindig voltak visszatérõ témák, így a
meséket, oktató játékokat, e-ügyintézést,
az internet biztonságos használatát be-
mutató foglalkozások. De kalandoztunk
Európában és a világ körül, gondoztuk

házi kedvenceinket, játszottunk a vízzel,
horgásztunk, filmet néztünk a NAVA-n,
kamaszokat érintõ kérdésekre próbáltunk
választ találni, szerkesztettünk képet,
utaztunk az Ûrben, hálópartiztunk, re-
cepteket cseréltünk, kapcsolatokat építet-
tünk, vásároltunk, és még sok egyebet
csináltunk az internet segítségével. Kí-
náltam csoportos foglalkozásokat, egyéni
feladványokat, csapat- és családi játéko-
kat, versenyeket és bemutatókat is. Ki-ki
megtalálhatta a számára legérdekesebb
programot, ha épp akarta. Sajnos a fel-
nõtt lakosság aktivitása nem volt a 
legmagasabb, de évrõl évre mindig új
lendülettel próbáltam õket is bevonni 
a programokba.

2014-ben a Net – kultúra – könyvtár
szlogen arra ösztökélt, hogy idén az
interneten fellelhetõ kulturális tartalma-
kat mutassuk be. Ez adta az ötletet, hogy
iskolás csoportoknak Zene-net címmel a
könnyûzenei mûfajokról beszéljek egy
kicsit. Ezen az elõadáson a ragtime-tól az
elektronikus zenéig több könnyûzenei
mûfajba is betekintést nyerhettek a fiata-
lok. Egy másik foglalkozás címe Várak
meghódítása volt. A gyerekek több hazai
várunk rekonstrukciós rajzáról készült
kisfilmet nézhettek meg, melyhez egy
tippelõs játék is társult. A legkisebbek
Mese-játék-internet címmel a már koráb-
bi években is bemutatott egyszervolt.hu
oldalon barangolhattak. Diafilmet néz-
tünk, verset, dalt hallgattunk, és kipró-
báltunk néhány oktató játékot. Az óvoda
kérésére a kicsiknek Öko-ovi címmel tar-
tottam elõadást, melyen a szelektív hul-
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ladékgyûjtésrõl volt szó. Több a témával
kapcsolatos mesét, kisfilmet néztünk
meg velük, beszélgettünk az otthoni hul-
ladékgyûjtésrõl, és játékos formában sze-
lektáltunk is. Egy osztálynak, Biztonság-
ban az interneten is címmel, elsõsorban a
Facebook használatával kapcsolatos írat-
lan szabályokról és a biztonsági beállítá-
sokról tartottam elõadást. Középkori ka-
landozáson is vehetett részt egy osztály.
Õk egy reneszánsz Honfoglaló játék ke-
retében ismerhették meg a korszak kultu-
rális életét.

Az elõadásokhoz kapcsolódóan állí-
tottam össze a totókat, játékos feladatso-
rokat is. Ezekben voltak különbözõ kere-
sõk segítségével megoldható, nehezebb
feladatok is, de készült a visegrádi várat
bemutató kisfilm alapján összeállított
kérdéssor és az internet biztonságos
használatához kapcsolódó feladvány is.
A legügyesebbek kisebb ajándékot ve-
hettek át munkájuk után.

Rendhagyó Baba-mama klub is volt,
ahol a kisgyermekes anyukák a gyerek-
nevelésrõl szóló oldalakról kaptak rövid
tájékoztatást, ugyanakkor mondókáztunk
is a kicsikkel. A nyugdíjas korosztály
számára az Erzsébet program nyújtotta
lehetõségekrõl beszéltem a Nagyi kaland
címû programon, ahol bemutattam hol és

mire lehet majd a következõ évben pá-
lyázniuk. Az irodalomkedvelõket pedig
egy interaktív irodalmi estre vártam Vers-
net címmel. Ezen magyar költõk életével
ismerkedhettek meg a résztvevõk, vala-
mint helyi fiatalok, illetve az internet se-
gítségével nagy színészek tolmácsolásá-
ban elhangzott verseket hallgathattak
meg. 

Az idei mérleg: 17 program, melybõl
3 készült 14 éven felülieknek eddig 401
résztvevõ, de a totók nem mindegyike 
érkezett még be feldolgozásra, 345 fõ 
14 éven aluli. 

Egy kis könyvtár életében mindig fon-
tos esemény az országos programokhoz
való kapcsolódás. De ezeken kívül is
minden hónapban próbálok valami új-
donsággal szolgálni a betérõ látogatók-
nak. Rendszeresen szokott lenni
kézmûveskör, társasjáték délután, könyv-
tári szakórák, könyvtárhasználati órák,
kiállítások, olvasást népszerûsítõ foglal-
kozások. Ezen kívül szívesen adunk he-
lyet egyéb rendezvényeknek is. Mun-
kámmal próbálom 2000 fõs kis települé-
sünk kulturális igényeit a Mûvelõdési
Házzal karöltve kielégíteni, mely esemé-
nyekrõl folyamatosan nyújtok rövid tájé-
koztatást a könyvtár honlapján is, a
www.konyvtar.szentkiraly.hu oldalon. ■
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